
R E K E r a & T A I H E T O O S C H I L M E I D , 

1585 /86 . 

Medegedeeld door den Heer 

W . F. N . VAN ROOTSELAAR. 

Den 2 d e n Augustus 1539 vaardigde de Koninginne dou-
airiere van Hongarijen, Bohemen, enz. een Ordonnantie 
uit, waarbij beyolen werd dat gedurende tien achtereen-
y olgende jaren negen grooten vlaamsch yan elk oud-schild 
betaald moesten worden. Die betaling moest geschieden 
door den gebruiker van het land in twee termijnen bij 
gelijke portie, te weten op Sint-Martinus-dag, 11 Nov., 
de eene helft,  en op Bint-Jans-dag daaraanyolgende de 
andere helft.  De eene helft  kwam ten laste yan den ge-
bruiker, die daartegenoyer ontlast werd van het huisgeld 
en stuiyergeld. De andere helft  zou de gebruiker der lan-
derijen mögen körten aan den eigenaar. De pachters yan 
's Keizers landen bleven vrij van deze belasting. Binnen 
de stad Utrecht en de yrijheid van Utrecht zou men het 
stuiyergeld, namelijk twee stuivers yan iedere ton bier 
blyven betalen, gelijk men gewoon was dat te doen. — 
In de jaren 1511 en 1512 hadden de drie Staten renten 
verkocht; de opbrengst dezer nieuwe belasting, uit hären 
aard een grondbelasting, moest strekken „om te veryallen 
„die achterstallen en aflossinge  yan den voorschreyen ren-
ken", of  gelijk op een andere plaats in dezelfde  Ordonnan-
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tie van den 2 d e n Aug. 1589 staat uitgedrukt „om te ver-
fallen  die lopende renten, achterstallen ende het hooft-
„geld." 

Tot juiste uitvoering dezer Ordonnance gaf  Keizer Ka-
rel V beyel aan alle Schouten en Gerechten om de Mor-
gentalen, dat is, het getal Morgen grond die binnen hun 
gebied gelegen waren^ met de namen der eigenaars en 
gebruikers en de waarde dier Morgen op te geven aan 
eenige personen, gecommitteerd om het Oudschild-boek te 
verbeteren. Dit Placaat van Keizer Karel werd den 20eu 

Maart 1543 hernieuwd. 
Intusschen was er binnen betrekkelijk weinig jaren in 

den politieken toestand een groote verandering gekomen. 
Ten einde de gelden te vinden noodig om overeenkomstig 
de Unie „die gemeenen vijanden te resisteeren" hadden 
de drie Staten van Utrecht „seekere middelen op wijn, 
bier, koorn, laakenen, besaayde landen, hoornbeesten etc. 
ingewilligt en geconsenteert." Maar die wijze van opbrengst 
veroorzaakte bijna niet anders dan groote concussien en 
exactien. Er werd daarom door de Staten voor de maan-
den van November, December en Januari „ingewilligt 
ende belieft  in plaatse van de voorsz. Generale Middelen, 
ten platten lande vallende, seekere somme van penningen 
ter maand, en wel op yder Oud-Schild ter maant een blank, 
bij den bruyker, geen eygenaar zijnde, te betaalen. Die-
genen die ten platten lande wonen ende haar eygen lan-
den bruyken of  arideren verhueren, en buy ten den resorte 
des Gestichts van Utrecht woonen, sullen dubbel betaa-
len, mits dat die Pachters derselver buytenlanders die 
penningen verschieten en hun Grondheeren die helft  kör-
ten sullen. Die in de Stad en Steden des Gestichts woo-
nen , en land ten platten lande gebruyken, sullen betalen 
als de bruykers te huure ten platten lande." Het daartoe 
dienend Placaat werd den 19en December 1579, door den 
Stadhouder, eerste en andere Raden in den Hove van 
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Utrecht, na yoorgaande klokluiding afgekondigd  en den 
7 e n Januarij 1580 gerenoyeerd. Spoedig daarna greep er 
wederom verandering plaats. Den 26en November 1580 
werd afgekondigd,  dat men die Generale middelen alomme 
in de Steeden 's Lands van Utrecht in train sal houden. 
Ten platten lande zal men in plaats yan die Generale 
middelen de quotisatie, laatstmaal oyer die Dörpen, in 
plaatse yan consumtie, beraamd ende nu eenige maanden 
in train gevreest continueeren ; „alse dat die geene die 
twintig gulden tot nog toe betaalt hebben, tot dartig 
gulden yerhoogt sullen werden." Daartegenover werd toe-
gestaan, dat de Dörpen de Middelen Generaal in train 
zullen mögen brengen en in mindering van de yoorsz. 
quote inhouden. Kunnen zij die Middelen niet in train 
brengen, dan zullen zij de penningen mögen vinden by 
zulke middelen als zij zullen goedvinden, enz. Teyens 
werd vastgesteld, dat men in plaats van den honderdsten 
penning bij andere Provincien opgestelt, boven het Ordi-
naris Oudschildgeld, in plaatse van de maandelijke blanc-
ken, sal uytschrijven dobbel Oudschildgeld, te betalen bij 
den pachter van half  jaar tot half  jaar, „inganck nemende 
het eerste half  jaar den eersten Octobris laatstleden, ende 
het ander half  jaar beginnende den eersten Aprilis 1581." 
De pachter zal aan den eigenaar het derdedeel mögen 
körten. Nog werd bevolen dat de Steden voortaan, „in 
plaatse van de beswaaringe op de huysen, de somme van 
duysent Karolus gulden ter maand, volgende de repartitie 
tot nog toe geobserveert, opbrengen sullen, immers bij pro-
visie en tot dat anders geordonneert zij." Nog moest in 
dit jaar van alle tienden de zevende penning worden op-
gebracht. Men had derhalve te betalen het gewoon Oud-
schildgeld zooals dat in 1539 was vastgesteld, en behalve 
dat gewoon Oud-schildgeld dubbel Oud-schildgeld. l ) 

1) Vergelijk J. y. d. Waater, Groot  PlacaatbDl.  II. bladz. 544 enz* 
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De hierbij gaande Rekening betreft  het enkel Oud-
schildgeld. 

Yan het Handschrift,  aan wezig in het Archief  der ge-
meente Amersfoort,  hebben wy een zöö nauwkeurig mogelijk 
afschrift  vervaardigd. Het scheen de eer eener afzonderlijke 
uitgave niet geheel onwaardig te zijn. 

Yan elke aan- of  opmerking hebben wij ons zorgvuldig 
onthouden. Dit alleen : wij zijn van meening dat er ob = 
obool, en niet vis = vlaems gelezen moet worden. Kan 
er misschien hier en daar omtrent die lezing twijfel  geop-
perd worden, — er zijn zoo veel plaafcsen  in hßt Hand-
schrift  aanwezig, waarop de duidelijkste wijze ob = obool 
geschreven staat dat er geen redelijke twijfel  mogelijk is. 

Amersfoort,  2d e Kersdag, 1878. 

W . E . N . VAN ROOTSELAAR. 

iiije Reeckeninge Niclaes van Berck, vande enckele 
outschiltgelden, ingaende Martini lxxxv ende eyn-
dende Johannis lxxxvj incluys. 

Rekeninge ende bewijs Niclaes van Berck, Cameraer 
vanden dryen Staten Slants van Vtrecht, van alsulcke 
penningen als hy vuyt den naem ende van wegen den 
Heeren Staten voirsc., van twee termynen oudtschilt gelts, 
geuallen Martiny xvc vijff  ende tachtentich ende eyndende 
Joannis xvc ses en tachtentich incluys, te weten op elcke 
termijn op yeder oudschfc  twe schelling drie denier, ont-
fangen  ende wederom vuytgegen heeft,  alzoe hij tot den 
seluen offitien  van mijn E. Heeren Staten gecômitteert es, 
als blijckt bij sijne commissie hier nae volgende: Anno 
xvc twe en tachtentich, op den xxvien April is, soe syn die 
Staten Slandts van Ytrecht naer voirgaen wettige bescrij-
uinge bij continuatie vergadert geweest omme te hoeren 
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lesen en tarresteren die middelen bij gescrifte  opt stellen 
vanden Ontfangers  van Staten beraempt, ende diens vol-
gende te nomineren ende te committeren, die twe Ontfan-
gers ende den Thesaurier daer inne geroert. Ende naer 
ennige communicatie ende rijpe deliberatie, soe hebben die 
voirs. Staten genomineert ende nomineren bij desen tot den 
ontfanck  vande consumptien, oudtstgelden, zoe dobble als 
encle, met dappendentien van dien, Niclaes van Berck, 
weluerstaen dat den ontfanck  vant encle oudtsc* gelt eerst 
ingaen sal Martiny eerstcoemende, ende dat bij prouisie 
ende op alsulcke commissie ende instructie als men den 
Ontfanger  leueren sal. Gemaeckt in ponden, schellingen 
ende penningen van veertich grooten vlaems tpondt. l ) 

Ontfanck  vanden oudtsc* gelde, te weten negen 
grooten vlaems op elcken oudtschilt omgeslagen 
ende versehenen Martiny xvc vijff  ende tachten-
tich ende Joannis daer aen volgende ses ende 
tachtentich incluys. 2) 

Ende eerst die vrijdomme van Vtrecht. 

Groote Coeuelswaen met Absteden, Staten gerecht 
vicxxv oudts. xxxv s. 

Blijenburch, aJan van Wijcx gerecht, liij oudts. xxv s. 
Tollesteech, der heeren Staten gerecht, lxxv oudts. 

1) ID margine staat : Ouergeleuert bij Niclaes van Barck inhanden 
vande gedeputeerden vande Staten vanden lande van Ytr., ende heeft 
bij ede verclaert ende belooft  als op zijn voorgaende rekening gestelt 
is, tot welcken evnde hij dese ondertekent heeft  in presentie vande 
voors. gedeputeerden, op den viijen Marty anno xv« seuen ende tne-
gentich, ende was ondertekent Niclaes van Barck. 

2) In margine staat : Alle dese gehelen ontfanck  wort hyer wel ge-
stelt ende beuonden taceorderene mit de voorgaende rekening hyer 
gesien, behaluen daer anders voor genoteert staet. 



28 eening van het Oudschildgeld,  1585/86. 

Ganstege, heer Dirrick van Suylens ridders gerecht, 
xxxj oudts. xxij s. 

Cleyn Coeuelswaen, der heeren Staten gerecht, 
iiiicxlviij oudts. xxxiij s. vj d. 

Oostrauen, de Lantcömanduera gerecht, 
vicxxx oudts. xxiiij s. 

Westrauen, de Landtcommanduers gerecht, 
iiiiexcj outs. xlj s. 

'tLijnpadt, der heeren Staten gerecht, 
ixcxiij oudts. xxix s. vj d. 

Hooch- ende Leechweyde met des stadts ondiepen, 
xixcxlvj outs. v s. vj d. 

Lauwenrecht, Johan van Wijcx dochters gerecht, dat 
zij vande Domproestye te leen houdt, cxlviij outs. xv s. vj d. 

't Hoochlandt, Gerrit Potten gerecht, lxxxv outs. xv s. 
Domproesten gerecht cxliij oudts. xl s. 
Jan Ruyschen gerecht, genaemt den Oudenoort 

clxxx outs. xxxviij s. vj d. 
Den Nyenoort, der heeren Staten gerecht xxxv outs. 

ja Recette vmviijcx outschilt xxx s. vj d. 

't Nederquartier. 

Abcaude, der heeren Staten gerecht 
xvjcxiij outs. xxiiij s. iij d. 

Abcaude proestye, der heeren van St. Peters gerecht 
vjcxxvij oudts. xx s. iij d. 

Abcaude Aesdon, sint Peters gerecht 
iijcxiiij outs. xxviij s. ix d. 

Nichteuecht, der heeren Staten gerecht 
vijclxxj outs. xix s. iy d. 

Oeuermeer, St. Marien gerecht, iijclxvj outs. xxv s. vj d. 
Anckeueen, St. Marien gerecht, ijcxxxj outsc. vij s. iij d. 
Courtehouff  ende Riethoeuen, St. Marien gerecht, 

cxxxij outs. vij s. iij d. 
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Doortsche Weerdt, sint Marien gerecht, clvij outs, xj s. 
Loenen, der heeren Staten gerecht, 

vclxxxix outs, xxij s. x d. ? 
Loenresloet, Joost van Mijndens gerecht, 

iiijcxxiy oudts. xviij s. ix d. 
Ter Aa, Adriaen van Renessen gerecht, 

xxxj oudts. xxxviij s. 
't Gerecht van Ruyweel, Joncker Eloris vanden Bon-

gerts gerecht, iiijclxxij outs, xl s. 
Bartengen, Heyndrick Valckenaers gerecht, 

xliij outs, xxiy s. 
Denemarcken, der heeren Staten gerecht, 

cxij outs, xviij s. iij d. 
Brueckelen, der heeren Staten gerecht, 

iijcxx oudts. xxxiij s. vj d. 
Brueckelen, Turcx gerecht, nu joncker Eloris van Bon-

gerts gerecht, viijcxxvj outs, xij s. 
Brueckelen, proestye van sint Peters gerecht, 

iiijclxvj outs, xxxv s. 
Brueckel er weerdt, der heeren van St. Marien gerecht, 

gclxv§ outs, xvj s. vj d. 
Vijffhouuen,  Johan vuyt den Hams gerecht, 

lxxxiiij outs, xj s. 
Brueckeleueen, St. Peters gerecht, clxx outs, xiij s. 

Behaluen die veenen. 1 ) 
Maerssen, der heeren Staten gerecht, 

ixcxcviij outs, xxviy s. 
Oostweerdt, mijn vrou van Outwijcx gerecht, 

clxxiiij outs, xxviij s. 
Maerssenbrouck. heer Anthonis van Abcaude van Mer-

thens gerecht, viijcxx outs, xxxij s. 
Maersseueen, der heeren Staten gerecht, 

üjclxiij onts. xxxgiij s. 
1) Iu margine staat: Sii hyer inne gedaen ende geachterrolcht tar-

rest gestelt op gelijcke presentie als in voirgaende rekening. 
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Tienhoeuen, St. Peters gerecht, cxcix oudts. 
Die veenen van Tienhoeuen, ijc oudts. 
Suylen, mijn heere van Runnenburchs gerecht, 

vijcxxxix outs. xxxij s. 
Westbrouck, mijn heere van Runnenburchs gerecht, 

xiiijcxij outs. xxj s. 
Achthienhoeuen, die proestye van St. Jans gerecht, 

xclxxxviij outs. j s. iij d. 
Oostueen, 't Voirdorp, Oudewetering, Achterwetering, 

St. Martensdijck met ïïeruerschop, der Domproesten ge-
recht, xxiijcxxxvij outs. xxxvy s. 

Behaluen die veenen. l ) 
Willigen ende Langenraeck aen dese zyde der Lecke, 

mijn vrou van Braeckels gerecht, vijcxxix outs. xxvj s. 
Langenraeck oeuer Leck, mijn heer van Asperens ge-

recht, vijclv outs. xxvy s. vj d. 
Ameyde, der heeren van Bredenroedes gerecht, vclij 

oudts. iij s. iij d. ende en betaelen maer 't vierendeel, fac. 
cxxxviy oudts. x d. v b. 

Jaersuelt, mijn heere die Prince van Oraengiens gerecht, 
daer van procès hangt inden grooten Raede ende verclaert 
es bij appoinctemente vande Coe Ma1 in date den ijen 

Augustj xvcxxxix, dat zijluyden gedueren het procès niet 
contribueren en sullen van haere goederen binnen haere 
vryheyt gelegen, dus alhier niet. 2 ) 

Lopyck, St. Marien gerecht, ijmvclxxix oudts. 
Soeuenhoeuen, heer Cornelis van Myrops gerecht, 

cxlv outs. xxxiiij s. 
't Geyn, der heeren Staten gerecht, ijcxxvij outs. xij s. 
'tNedereyndt van Jutphaes, die heeren van Bredenroe-

dens gerecht, xviijcxl oudts. xxxiiij s. 

1) In margine staat: Sij gedaen als voiren. 
2) In margine staat : Sij voltogen dappostille gestelt op de rekening 

joncker Vrerieks van Nyuelt, folio  viij 
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Galencop, der heeren van Doms gerecht, xjcxl outs, vj d. 
Papendorp, den Abt van St. Pauwels gerecht, 

ycxxxiiij oudts. xxxj s. 
Oudenrhijn ende Heycop, Steuen van Bossum ende 

Heyndrick vander Borchs gerecht, xvclxvj oudts. xxxviij s. 
Die Mern ende Yelthuyssen, Beyerscop, Byleuelt en 

Bosweyden, Heyndrick vander Borchs gerecht, 
xjciiij outs, xj s. vj d. 

Beyerscop, Jan van Cuyck Anthonis gerecht, 
iyclij outs, xiiij s. 

Beyerscop, Merlois Jan Bollen gerecht, 'twelck hi} van 
St. Peters in erffpacht  houdt, c oudts. xiiij s. 

Harmelerweerdt, Audemunsters gerecht, ijcxx outs, xx s. 
Harmelen, Joncker Maximiliaenen van Baexen gerecht 

met Haenwijck, viijclxxxvj outs, viij s. vj d. 
Bruedyck ende Geruerscop, 't gerecht van Naeltwijck 

met Geruerscop int westeynde onder Harmelen, 
vijclxxij outs, xxij s. 

Geruerscop, Johan vuyt den Hams gerecht, 
xvy outs, xvj s. 

Geruerscop, der heeren Staten gerecht int oosteynde 
onder Harmelen, cxxix outs, xl s. 

Cockengen, heer Dirrick van Suylen Bitters gerecht, 
ijclxix oudts. xvj s. 

Cockengen ende Spengen, heer Dirrick van Suylens 
Bidders gerecht, ijelxxij outs, xvj s. vj d. 

'tZuyteyndt van Portengen, Jan Vuytenhams gerecht, 
clxxix outs, xxvj s vj d. 

Gilkensdorp, der heeren Staten gerecht, 
cxliiij outs, xxxix s. 

Vlueten, Oudemunsters gerecht, 
ijmijcxlvj outs, xxv s. vj d. 

Themaeth, der heeren Staten gerecht, 
viycix oudts. xxiiij s. 

Themaeth, Frederick Vuytenengs gerecht, liy outs, xxiij s. 
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Themaeth, Aeriaen van Suylen van Nyuelts gerecht, 
v outs. 

Nyencop, Johan vuyt den Hams gerecht, 
iijcv outs, v s. vj d. 

Louffs  gerecht van Ruyweel, nu Jan vuyten Hams ge-
recht, Ixj oudts. xl s. 

Die Haer, heer Dirrick van Suylen Ritters gerecht, 
iiijcxxxiiij oudts. vj d. 

Vinckeueen, mijn heeren Staten gerecht, 
lxiiij oudts. xxxij s. viij d. 

Blocklandt, Mijdrecht, Tarnen, Westueen ende Vuyt-
hoorn, der proestye van St. Jans gerecht. 

iycxcix oudts. viij s. vj d. 
Wilnis, proestye van St. Jans gerecht, 

cxxv oudts. vij s. vj d. 
Oudthuyssen, der heeren Staten gerecht, 

clxxxix outs, vj s. vj d. 
Camerick, der heeren Staten gerecht, 

xijcxv oudts. xxxix s. ix d. ob. 
Camerick Mijzijde, der heeren van St. Marien gerecht, 

vijcliiij outs, xx s. ix d. 
Seguelt, St. Marien gerecht, xijcxcij outs, xxv s. vj d. 
Lange ende Ruychweyde met Courtehoeuers, der Staten 

gerecht, ymxx outs, xxij s. 
Hoencop, Hubert van Vliets gerecht, 

ixcxxxiiij outs, xxxix s. 
Linschoten, Audemunsters gerecht, viijcliij outs, xxx s. 
's Grauensloot by Woerden, Melis van Teylingens ge-

recht, iijclxxv oudts. x s. 
ya Recette xlymiiijcxcvij outs, xxviij s. ij d. ob. 

't Landt van Montfoert. 

Achthoeuen, iijcxv outs, xxxvij s. 
Cattenbrouck, iijclxx outs, xv s. vj d. 
Schagen ende Enge, iijcxxx outs, xv s. vj d. 
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Papencop, ende es erffpacht  van Audmunster, 
iijelxxxj outs, xxv s. vj d. 

Diemerbrouck, ende is erffpacht  van Audemunster, 
iijciij outs, viy s. 

Pelaenen en dHaer, iijclxxviij oudts. vj d. 
Cromwijck, lxxvy oudts. vj s. 
Oudecoop j clxv outs. 
Dijckuelt en Batelhuys, iijclj outs, xxxvij s. 
Willenscop, vijcxc outs, xviij s. 
Blocklandt, vijcxxxvj oudts, xxxiiij s. vj d. 
Heeswijck ende Corteheeswijck, vcxxvij outs, xx s. vj d. 

iija Becette iiijmvijcxxviij outs, viij s. 

Eemlandt. 

Die vrijheyt van Amersfoert,  xvijclxxx outs, v s. vj d. 
Den Birrick, Soest ende Nederseldert met die veenen, 

der heeren Staten gerecht, xvcxxvij outs, ix s. 
'tHoochlandt ende Ouerseldert, der heeren Staten ge-

recht , xvjcij outs, xxiij s. 
Emelaer, Seldert ende Slaech, den Abt van St. Pau-

wels gerecht, xijsiiij outs, xxxix s. iij d. 
Isselt, Meyns van Isselts gerecht, clxxy oudts. xiy s. 
Luesden met die hofFstede  van Lockhorst, der heeren 

Staten gerecht, viijcxv outs, xxxiij s. vj d. 
Hamersfelt,  mijn heeren Staten gerecht, vcxxiiy outs.xvij s 
SnorrenhoefF  ende Santbrenck, der heeren Staten ge-

recht, clij outs, v s. 
Stoutenburch, der heeren Staten gerecht, clij outs, v s. 
Donckelaer, der heeren Staten gerecht, cxc outs, xij s. 
Marren, der heeren Staten gerecht, Ixxxvij outs, xxxj s. 
Mersbergen, der heeren Staten gerecht, 

ycxij outs, xxvy s. ix d. 
Asschat, d'Abt van St. Pauwels gerecht, ijclxxxv outs, v s 
Eembrugge, der heeren Staten gerecht, 

viijclxv outs, xxx s. iij d. 
Bij dr. eu Meded. XV. 3 
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Emmenes binnensdijcx, der heeren Staten gerecht, 
iiijcxciij outs. xxxiij s. vj d. 

Emmenes buytensdycx, der heeren Staten gerecht, 
ijmlv outs. xxxvij s. x d. öb. 

Baern, de Vuerse met de venen, der heeren Staten ende 
Jan van Culenburch ritters gerecht, vjclj outs. iiij s. vj d. 

Bunschoten, der heeren Staten gerecht, 
iijmcxxxvij outs. xxiiy s. ij d. 

Duyst, der heeren Staten gerecht, xcxviij outs. xxj s. vj d. 
Die Haer, der heeren Staten gerecht, 

vijcxv outs. xxix s. iij d. 
Woudenberch ende Henscoten, der heeren Staten ge-

recht, xvjcxlvj oudts. xxij s. x d. P 
Rijnswoude, heer Johan van Culenburch ritters gerecht, 

vycxlj outs. xxxvj vj d. 
iiya Recette xxmvijc lxxxiy outschilt x s. xj d. 

't Oeuerquartier. 

Die vrijheyt van Rheenen, xiiijclxxxvj outs. xxxiij s. 
Behaluen die veenen. 1 ) 

Die vrijheyt van Wijck, iijmvijelxxvij outs. xxix s. iij d. 
Amerongen, der heeren Staten ende Domproesten ge-

recht, xiijcxej outs. xvij s. iij d. 
Die veenen van Amerongen, clxxviij outs. xxxviij s. 
Leerssum, Domproesten gerecht, ijcxxj outs. vj s. 
Darthuyssen, mijn heeren Staten gerecht, 

ijcxlix outs. xxvij s. iij d. 
Doorn, Domproesten gerecht, iiijclxxxvij outs. vj s. it d. 
Driebergen, der heeren Staten gerecht, 

iiijcxlvj outs. j s. vj d. 
Rijsenburchs gerecht, cxxxiiij outs. xxij s. vj d. 
Seyst, der heeren Staten gerecht, iiijcxcv outs. xxviy s. 
Die veenen van Seyst. l ) 

1) In margine: Sij gedaen als voiren. 
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Stoetwegen, Jan van Leuwens gerecht, ycxcvj outs, xxxiiij s. 
Bartholomeus van Waels gerecht, ijcxxxj outs, xxxv s. 
Oeuerlangbrouck, Domproesten gerecht, 

viijcxxxvj outs, xxix s. 
Neerlangbrouck, Domproesten gerecht, 

xvcxvj outs, xxvj s. vj d. 
Sterckenburch, te Bhijn ende te Goyerweert, Anthonis 

van Isendoorns gerecht, iij°xxxix outs, xxviij s. ig d. 
Cothen, Domproesten gerecht, xyclvj outs, xiij s. vj d. 
"Werckhouen , der heeren1 Staten gerecht, 

xxcxl outs, xvij s. vj d. 
Nyendyck, der heeren van Doms gerecht, 

iijclxxvj outs, xxviij s. 
Houten ende Goey der heeren Staten gerecht, 

xvjcxcviij outs, x s. iij d. 
Wuluen, joncker Jan van ßenessen gerecht, 

iijcxij outs, xiiy s. 
Oudewuluen, joncker Andries van Wassenaers gerecht, 

vclxxxv outs, vj s. 
Die grote Coppel, der heeren van Doms gerecht, xcvj outs. 
Die cleyne Coppel, Dom ende Oudemunsters gerecht, 

c oudts. 
Maersschalckerweert, Dom ende Oudemunsters gerecht, 

cxxxix outs. 
Schalckwijck, die Graue van Culenburchs gerecht, 

xxiijclxviy oudts. xij s vj d. 
Schoenauwen, Boeloff  van Baerns gerecht, 

xiiijcxlij outs. iij s. ix d. 
Tull ende Twael, Cristoffel  van Montfoorts  gerecht, 

iijclxxxij outs. xx s. 
Honswijck, die Graeue van Culenborchs gerecht vjcxeviij 

oudts. xxvij s. ix d., ende en betaelen maer het vieren-
deel, fac.  clxxiiij outs. xxvij s. xj d. v p. l ) 

1) In margine: Sij dit procès aengaende dese exemptie Yeruolcht. 

3* 
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Reynauwen, wijlen heere Hector van Hoxwiers ritters 
gerecht, lviij outs, iiij s. 

Vreeswijck ende Vuylcop, der heeren Staten gerecht, 
xvijcxiij outs, x d. öb. 

't Oeuereyndt van Jutphaes, Jan van Rhyns gerecht, 
ixclxj outs, xxvij s. 

Odijck, die Graeue van Buerens gerecht, 
vijcxlvj outs, xxij s. ix d. 

Bunnick ende Vechten met d'augmentatie, der heeren 
Staten gerecht, xvclxix outs, xxj s. 

Slachmaet, der heeren van St. Jans gerecht, cxv outs, ij s. 
Ten Hull, der heeren van Oudemunsters gerecht, 

xlvj outs. 
Melisweerdt, joncker Jan van Renes ende Dionisius 

Vuyten Engs gerecht, ende wordt te leen gehouden vande 
proestye van Oudemunster, clxxj outs, xiiij s. 

Oostbrouck, alias de Bilth, mijn heere d'abt van Oost-
broecx gerecht, vijclxxj outs, xiij s. vj d. 

Behalue de veenen. 
't Gerecht van oeuer de Yecht, mijn heere d'abt van 

Oostbroecx gerecht, cxlix outs, xxiiij s. 
Behaluen de veenen. l ) 

Coelenberch, mijn vrou van Vrauwen cloesters gerecht, 
xv oudts. xxij s. 

Colenberch, die Reguliers t'Amersfoirt  gerecht, 
xxiiij outs, xiiij si. vj d. 

Haegesteyn, der heeren van Dom ende Oudemunsters 
gerecht, xviijclxxxiiy outs, xxviij s. ix d. öb. 

va Recette xxxjraiijclxix outs, xxxviij s. 1 öb. 
Pa et tolis Soma vanden outschiltgelde beloipt 

cvmcxcvj outs, viij s. iiij d. 
Eicken outschilt gerekent tot negen gröen vlaems, maeckt 

in ponden van xv gröen vleems xxiijmvjclxix £ y s. xj d. 

1) In margine: Sij gedaen als voiren. 



eening van het Oudschildgeld,  1585/86. 

VUYTGEVEN. 

Dit naebescreuen is alsulcken vuytgeuen als Niclaes van 
Berck, Ontfanger  ende Cameraer voirs., jegens den voor-
gaenden ontfanck  vuytgegeuen heeft.  Ten eersten van 
heeren drye Staten versegelde renthen vanden jaere xxvij 
ende xxviij, versehenen Bartholomei xvclxxxv ende Petri 
ad Cathedram xvc ses en tachtentich. 

Benten bijde Ecclesien ende Geestelickheyt opgebracht. l ) 

Die kerck vanden Dom, iycxviy £ xv s. 
't Caple van St. Peters, cxciij £ xv s. 
'tCapittel van St. Jans, ycxxv £. 
'tCapitfeel  van St. Marien, ijclvj £ v s. 
Die vrauwe ende conuente van St. Seruaes, lxiij £ x s. 

ja Becette xclvij £ v s. 

Benthen bij heeren Ernst van Nyenrode, Bitter, te 
boeck gebrocht ende veréchijnen jaerlicx Petri ad 
cathedram anno xvclxxxvj. 

Sweer van Braeckel Swederss., cxl £. 

Benthen by Jan vander Haer te bouck gebracht ende 
verschijnen jaerlicx prima Martij ende prima Sep-
tembris xvclxxxvj. 

Barbara Meesters, heer Peter de Meesters dochter, nu 
bij transport op Margriet vander Elborch, ende daer naer 
op die onmundighe kynderen van Lucas van Barlecum, vj £. 

Benthen ende verschijnen prima Aprilis ende prima 
Octob. xvclxxxvj. 

Margriet, Heyndricx dochter, te Wittefrouwen,  nu bij 
testamente op Bernt Peterss., vij £. 

1) In margine: Alle dese partien van renten worden beuonden tac-
corderen mit dvoorgaende rekening ende worden geverifieeert  mit qui-
tantie op elcken partie ouergeleuert, behaluen daer anders voir geno-
teert staet. 
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Priorinne ende eonuente van Wittefrouwen,  x £ xy s. vj d. 

Eenthen bij Jan vander Haer opgebrocht vuyt crachte 
van een octroeye, in date den lesten July anno 
xlvj ende verschijnen Agnetis ende Jacobi lxxxvj. 

Anna Pels, nu bij transport op joncker Hubert Büchel, 
x £. 

ija Recette jclxxij £ xij s. vj d. 

Eenthen opgebrocht by Jan vander Haer, hercom-
mende vanden propyne den Prince van Spaengien, 
geconsenteert ende verscenen Victoris lxxxv ende 
Paesschens lxxxvj. 

Wilhem Ppyt, nu bij transport op jofler  Alijt Bennen 
ende nae bij testamente op die weduwe van Bartholomeus 
de Bijck, lvj £ y s. 

Catharina Sinex, nu den noothulp tot Vtrecht, xij £ x s. 
Peter Quarebbe, nu zijn zoen Jacob van Quarebbe, 

xxxvij £ x s. 
St. Bartholomeus gasthuys, xvj £. 
Mijn vrau vanden Dael tot behoeff  joffr  Stefania  van 

Wael ende joffr  Mechtelt Rengers, vj £ v s. 
Mijn vrau vanden Dael tot behoeff  van joufFr  Johanna 

van Ruyuen, v £. 
Harman Heydrickss., rentmeester ten Dael, ij £. 
Dirrick van Doyenburch, ix £. 
Meester Lenardt Hardinck, nu bij transport op Jacob 

van Asch, 1 £, 
Joff'  Mechtelt van Winssen, Symon van Teylingens 

weduwe, xv £ xij s. vj d. 
Janna Aerts, dochter vander Goude, xij £ x s. 
Cornell's vander Maeth, nu bij transport op Quirijn van 

Eijneuelt, nae bij gelycke transport op Balthaser van 
Bueren ende nu laets bij transport op joncker Hubert 
Bucchel, vj £ v s. 
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Wouter van Blockland t, nu 'tgasthuys binnen Amers-
foert  bij Wouter voirs. ende syne huysfr.  opgericht, cxxv £. 

Claes van Oostrum, vj £ v s. 
Die loffbroederscap  te Buerkerck, xv £. 
Margriet Lubbert, Wolpherts dochter, nu bij transport 

op joncker Jacob van Quarebbe, ij £ vij 8. vj d. 
iija Becette iijclxxiiij £ x s. 

Benthen bij Jan vander Haer te boeck gebracht, 
hercommende vande xxiiijm gulden die Key. Ma1 ge-
consenteert ende belieft,  ende zijn vercoft  den pen-
ninck achthien ende verschijnen prima Nouembris 
xvclxxxv ende prima May lxxxvj. 

JoufFr.  Johanna van Bunnenborch, nu bij transport op 
Valentijn vande Yoordt, c £. 

Die kerckmeesters te Buerkerck, nu 't conuent van 
Dael, v £. 

Die arme fraters  St. Jeronimus, y £. 
Wilhem Feyt, nu bij transport op d'erffgenaemen  van 

joffr  Alit Bennen, xxj £. 

Benthen ende verschijnen den xxyen January ende den 
xxyen July xvc lxxxvj. 

Die abt van Paterborne, lxxxiij £ vj s. viij d. 
Joffr  Gerarda van Nyuelt te Wittefrouwen,  iy £. 
Joffr  Margriet vande Well te Wittefrau  wen, j £. 
Die vrou vande Wittefrouwen,  iy £ x s. 
Die mombaer heeren van joffr  Anna van Pallant tot 

behoeff  joffr  Anna voors., nu bij testament op den arme 
weeshuysse binnen Cuylenburch, yc £. 

Peter van Quarebbe, nu Jacob zijn zoon, xxxiij £ vy s. 
Joff1  Agni et van Buytenberch, nu bij testamente op de 

broederscap van huysse Leuwenberch, clxvj £ xiij s. iy d. 
Meester Lenardt Harding, 1 £. 
Jan Zegerman, vj £. 
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Heeren Aerfc  van Venroey, imperiael sint Marien, nu 
by transport op Gysbert van Lanscroen, naemaels op jonc-
ker Hubert Bucchel, lxxxij £. 

Johanna Jans dochter van Hellendorn, iij £. 
Dirrick van Doyenburch, xviij £. 
Margriet Jans dochter van Elburch, nu Dirck de Goyer, 

viij £. 
J o f f r  Catharyn, Jan Buysschen weduwe, huysfr.  van 

Jan Spruyt, iiij £ x s. 

Benthen, verkoft  den penninck achtien en verschijnen 
den ijen Augusty lxxxvj ende den ijen February lxxxvij. 

Coenraert Janss., wonende tot Aertsberch, xxviy £. 
Aelbert van Huchtenbroeck, nu bij transport op Jan 

van Botteycken, 1 £. 
Margriet Jans dochter vander Elborch, woenen tot 

meester Jacob van Medenblick, canonick St. Jans, ende 
nu bij transport op Jan van Berck, xij £. 

Anthonis Foeyt, nu bij transport op joffr.  van Wijck, 
xxv £. 

Jan van Doyenburch, nu by transport op Jacob van 
Quarebbe, xij £. 

St. Bartholomens gasthuys, xx £. 
51 Heylich cruys gasthuys buy ten die Wittefrauwen  poört, 

xj £ ij s. iij d. 
Johan van Suylen van Nyuelt, nu bij transport op den 

armenpoth t'Amersfoert,  xxviij £. 
Meester Dirrick Bouser, vicarius St. Jans t'TJtrecht, 

nu bij transport op Elisabeth van Oostrum,- xix £ x s. 
St. Cecilien, tot behoeff  van predicaers t'TJtrecht, 

xxj £ x s. 
Harman de Jonge, nu Adriaen van Bhenen, als man 

ende voecht van Hadewech, Harman de Jonges dochter, 
1 £. 

Die arme fraters  St. Jeronimus, xxiij £. 
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Joffr.  Agnies, Steuen van Euytenb. weduwe, nu bij tes-
tamente op de broederscap van Leuwenberch, lxxvj £ xj s, 

iiija Recette xjclxvij £ ij d. j p. 

Eenthen bij Jan vander Haer te bouck gebracht, 
hercommen van een bede van xxm gulden, die Keye 

Mat belieft,  ende sijn vercocht den penninck ses-
thien, ende dat vermoegens een octroye in date 
den ixen February anno lj ende vQ ŝchijnen prima 
Septembris lxxxv ende prima Marty lxxxvj. l) 

't Capittel van Audemunster, nu bij transport op Euert 
vande Poll. c £. 

Heer Harman Verwer, nu bij testamente op Jan Lub-
bertss., xxv £. 

Meester Jan Eudde, canonick t'Audemunster, nu bij 
testamente van joffr.  Anna Eudden op Geertruyt, Jans 
dochter, xxxvij £ x s. 

Heer Dirrick van Schoenhoeuen, vicarius St. Marien 
t'Utrecht, viij £. 

Heer Aernt van Venroey, imperiael sint Marien t'Utrecht, 
nu bij transport op Jan van Dashorst Jacobss. xxv iij £. 

Marichgen, Claes Weymans dr, xij £ x s. 
Euysch Claess., xij £ x s. 
Mijn vrou van Culenburch, Graefinne  tot Hoochstraten, 

nu die dochter tot Hoochstraten, naemaels deken ende 
capittele sinte Peters t'Utrecht, ijcl £. 

Wilhem Bor van Amerongen, nu Walborch van Ame-
rongen, cloesterjoffr  te Vrouwencloester, vj £ v s. 

Margriet, Jans dr vander Elborch, dienstmaecht van 
meester Jacob van Medenblick, nu Dirck de Goyer, 

xy £ x s. 
Wilhem Ellerts en van Diemen, inwoender der stadt 

Vtrecht, nu deken ende capittel van St. Peters, 1 £. 

1) In margine: ter losse den penn. sestien. 
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Steuen van Suylen Gysbertss., nu d'erffgenamen  van 
joffr  Maria van Suylen, lxxxviij £. 

va Recette vjcxxx £ v s. 

Ren then verkoft  den penninck sesthien ende verschij-
nen den lesten Decembris lxxxv ende den lesten 
Juny lxxxvj. 

Die deken ende capittele van Oudemunster binnen 
Vtrecht tot beboeff  vande Blemosine int heylich cruys ca-
pel bij Audemunster voirs., 1 £. 

Joncker Jan Monnincx, woenende tot Huesden, nu 
Catharina van Nyerum, weduwe weylen Cornelis van 
Nyenrode, 1 £• 

Coenraert Janss., woenende tot Aertsberge, xij £. 
Die kerck St. Peters t'Utrecht, xx £ j s. 
Die kerck St. Marien t'TJtrecht, xix £ ix s. ix d. 
d'Erffgenaemen  van Heyndrick de Greeff,  nu bij trans-

port op Gysbert van Lanscroen, xl £ xvj s. vj d. 
d'Efigenaemen  van Heyndrick Taetz, nu bij transport 

op die weduwe van Meester Niclaes de Clercq, 
xxx £ xiij s. j d. 

d'Executoeren van Jan Reael, nu bij transport op Au-
gustijn van Sompeken, xiiij £ viij s. x d. 

Anthoenis de Roey, nu bij transport op Gysbert van 
Cleeff,  xiij £ v s. x d. 

vja Recette ijclj £ v s. j d. öb. 

Renthen bij Jan vander Haer opgebracht, hercom-
mende vande xxxm gulden den Keysser geconsen-
teert ende syn verkoft  den penninck sesthien ende 
verschijnen Victoris xvclxxxv ende Paesschens âo 
lxxxvj, ende dat vermoegens een octroeye in date 
den lesten Aprilis âo liij. 

Heer Aernt Bucchel, canonick St. Peters, nu op zijn 
erffgenaemen,  ij 



eening van het Oudschildgeld,  1585/86. 

Pauwels van Esscheren, ij £ v s. 
't Conuent van Bethlehem buyten Vtrecht, nu bij trans-

port op heeren Thyman Knyff,  canonick St. Peters 
t'Utrecht, xxv £. 

't Conuent vande Reguliere binnen Vtrecht, ij £ iij s. iij d. 
't Conuent vande Cathuysers buyten Vtrecht, vj £ v s. 
Meester Prans van Schoenhoeuen, op Wilhem van Bom-

bergen, ij £ xv s. 
Janneken Eeyer Jacobs dr wt Neerlangbrouck, vj £ v s. 
Jouffrou  Eemgarde vander Houue, nu Bartgen vander 

Houue, ix £ x s. x d. 

Renthen ende verschonen prima Nouembris lxxxv ende 
prima May lxxxvj. 

d'Erffgenaemen  van heer Rutger de Cock, weleer pas-
toer tot Werckhoeuen, xxv £. 

Gijsbert van Cleue, borger tot Wijck, xxv £. 

Renthen ende verschonen prima Decembris lxxxv ende 
prima Juny lxxxvj. 

Die executoeren van Jan van Amerongen, canonick St. 
Marien t'Utrecht, nu tot behoeff  van huysse St. Wille-
borts t'Utrecht, xx £. 

Joffr.  Hillegondt, Jan van Wijcx weduwe, nu bij trans-
port op Jan Wilhemss. van Waynoyen, lxij £ x s. 

Renthen ende verschijnen den xxiiyen Decemb. lxxxv 
ende den xxiiij Juny lxxxvj. 

Die arme fraters  St. Wilborts t'Utrecht, iy J6 ij s. vj d. 

Renthen ende verschijnen Paulj ende Jacobj xvclxxxj. 
Die vrau we ende conuente ten Dael, xxxj £ v s. 

Rhen ten ende verschonen den iijen Pebruary ende den 
iyen Augusty xvclxxxvj. 

Joffr.  Agnies van Ruytenberch, nu bij transport op 
Wilhem Collart tot Montfoort,  xlviij £ vj d. 
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Benthen ende verschijnen den x e n February ende den 
x e n Augusty lxxxvj, 

Mijn vrou van Hoochstraten, nu bij testamente op de 
broederseap vanden huysse Leuwenberch, ijc £. 

Mijn voirs. vrou van Hoochstraten, nu bij testamente 
van joffr.  Agnies van Buytenberch op der huysse Leu-
wenberch, ijc £. 

Ehenten ende verscheynen Petrj ende Bartholome]' 
lxxxvj. 

Mijn vrou vanden Dael, xij £. 
Joffr.  Hillegondt, Jan van Wijcx weduwe, als boedel-

heister van joffr.  Josina, Jan van Wijcx ende haer beyde 
echte dochter, als joffr.  Josina voirs., collatricx van een-
der vicarye, gelegen inde kerck van "Wijck op sint An-
thonis autaer, xij £ x s. 

Ehenten ende verschonen Paesschens ende Victoris 
xvclxxxvj. 

Joffr.  Margriet van Passchendaele, wonachtich binnen 
Santhen, nu bij transport op Heyndrick Valckenaer, c £. 

Benthen ende verschijnen prima Aprilis ende prima 
Octobris xvclxxxvj. 

Byxken Lucas Crollen dochter, Symon van Schoenhoe-
uens weduwe, xx £. 

Benthen ende verschijnen den xxjen July ende den 
xx j Decembris xvclxxxvj. 

Dirrick van Doyenburch, xviij £ v s. 

Benthen ende verschijnen den xyen Augusti lxxxvj 
ende den xijen February lxxxvij. 

't Capittel van St. Marien, lviij £ xv s. 
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Renthen ende verschijnen Bartholomei lxxxvj ende 
Petri lxxxvij. 

Joffr.  Catharijn, Isbrants dochter tot Schoten, profes-
side joffr  te Witteurauwen, vj £ v s. 

vija Recette viijcxeix £ iij s. j d. öb. 

Renthen bij Jan vander Haer te bouck gebracht ende 
dat vermoegens twee octroeyen, d'eerste in date 
den dach van April xvcliiy naer paesschen ende 
d'ander van date den xven Octob. liiij ende verscho-
nen prima Nouemb. lxxxv ende prima May lxxxvj. 

Joffr  Sophia van Renes, professide  joffr  ten Dael, iij £ s. 

Renthen ende verschonen prima Decembris lxxxv ende 
prima Juny lxxxvj. 

Antonia, Wouter de tinnegieters dochter, x £. 
Johan van Boetselaer, ritter, nu bij transport op An-

thonis Mijs, xxv £. 

Renthen ende verschijnen Corsauont lxxxv ende Jo-
annis lxxxvj. 

Joffr.  Hillegont van Alendorp, Jan van Wyckx weduwe, 
tot behoeff  joffr.  Josina, Jan van Wijcx ende haer beyde 
echte dochter, lxij i x s. 

Marichgen, Jans dochter, dienstmaecht van joffr.  van 
Wijck, nu bij testamente op de kynderen van Claes Adri-
aenss. Cuyper, 0 

Metken, Cornelis dochter, dienstmaecht van joffr.  van 
Wijck, ij £ x s. 

Renthen ende verschijnen Petri ende Bartholomei äo 
xvclxxxvj. 

Heeren Harman Yerwer, vicarius t'Audemunster t'Utrecht, 
nu bij testamente op Jan Lubberts van Gildenhuys, xij £x&, 
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Benthen ende verschijnen prima Martii ende prima 
Septemb. lxxxvj. 

Augustijn van Sompeken, xij £ x s. 

Benthen ende verschonen prma Aprilis ende prima 
Octob. lxxxvj. 

J o f f r  Maria Pots, professide  joffr  St. Seruaes, iiij £. 

Renthen ende verschijnen Paesschens ende Victoris, 
lxxxvj. 

Jouffr.  Catharina van Weerdenburch, nu bij transport 
op Jan vander Haer, nae bij gelycke transport op Joncker 
Hubert Bucchel, xxv £. 

Joncker Frans van Hancxlede iiijcxxxvij goude gulden 
ofte  die rechte weerde daer voor f.  vijc £. 

Benthen ende vorschijnen den xxiiijen Aprilis ende 
den xxiiijen October xvclxxxvj. 

Die eerw. heere prior ende gem een conuente vanden 
Carmeliten tot Coelen, nu by transport op Andries Pau-
welss. t'Amersfoort,  lxij £ x s. 

Die ed. heere mr Euert Billincx, doctor, nu bij trans-
port op Andries Pauwelss. tot Amersfoert,  xxxix £. 

Benthen ende verschonen johaïs ende corsauont 
xvclxxxvj. 1) 

Joncker Johan van "Wachtendonck, iiijcxxxv £ iij s. 

Benthen ende verschijnen prima Julii lxxxvj ende 
prima Januarii lxxxvij. 

Margriet, Heyndricx dochter te Wittefrauwen,  iiij £. 
Die mater ende gemeen conuente van St. Agnieten, 

nu bij transport op mr Gysbert Lap, doctor, xix £. 

1) In margine : ,,geroyeert bij gebreke van quitantie.,, 
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Eenthen ende verschijnen den viijen Julii lxxxv ende 
den viijen Januarii lxxxvj. 

Den armen poth St. Jacops t'Utrecht, xxxviij £. 

Eenthen ende verschijnen Jacobi lxxxv ende Agnie-
ten lxxxvj. 

Jouffr  Catharina, "Wilhem van Oostrums dochter, pro-
fesside  jouffr  te Yrauwen cloester. v £. 

Eenthen ende verschonen prima Augusti lxxxv ende 
prima Eebruarii lxxxvj. 

Jouffr  Geertruydt, Heyndricx vander Borchs dochter 
ende jouffr  Margriet, Jan van Waels dochter, professide 
jouffrauwen  te Wittefrau  wen, ij £. 

Eenthen ende verschonen Yictoris lxxxv ende paes-
schens lxxxvj. 

d'Executoiren van za. heer Amelis van Suylen van Nye-
uelt, tot behoeff  vanden conuente van Wittefrauwen, 

vj £ xj s. iij d. 
Mathijs Janss., rentmeester te Wittefrauwen,  nu bij 

transport op Anna Egbers, nagelaeten weduwe van Jacob 
Wynter, vO £. 

Eenthen ende verschonen prima Novembris lxxxv 
ende prima Maij lxxxvj. 

Heyndrick de Yoechfc  van Eijneuelt ende Jan ende Ja-
cob van Cauwenhoeuen, cxxxj £ v s. 

Eenthen ende verschijnen xxiijen Nouember lxxxv 
ende den xxiijen May xvclxxxvj. 

Jutken, Marcelis dochter van Dompselaer, viij 
Eenthen ende verschijnen corsauont lxxxv en Joan-

nis lxxxvj. 
Jouffr  Alit, Jacob de Voechs dochter, nu Dirrick Heyn-

drickss. Tinnegieter, als man en voecht van Lubberken 
de Yoecht, vij £ v s. 
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Mijn vrau tot "Wittefrauwen,  tot behoeff  jouffr  Bene-
dicta, Wilhem van Martens dochter ende jouffr  Margriet, 
G-errit van Otterputs dochter, professide  jouffrauwen  te 
Wittefrauwen  , ij £ x s. 

Elisabeth, Jans dochter van Montfoert,  iij £. 
Benthen ende verschijnen den xxijen January ende 

den xxyen July xvclxxxvj. 
Die eerweerdige heere prior ende gemeen conuente 

vanden Carmeliten tot Moers, nu deken ende capittele 
St. Peters tot Vtrecbt, xl 

Jouffrou  Josina, Jan van Wijcx dochter, xviij £ xv s. 
Steuen Anthoniss. ende Jan van Amerongen Geuerss. 

xl £. 
Benthen ende verschijnen den ven February ende den 

yen Augusti xvclxxxvj. 
d'Abdisse ende conuente van St. Seruaes, tot behoeff 

der kercke aldaer, vij £ xvj s. iij d. 

Benthen ende verschonen den ix e n February ende den 
ix e n Augusti xvclxxxvj. 

d'Abdisse ende conuente van St. Seruaes, tot behoeff 
joffr  Maria Pots, professide  jouffr.  aldaer, iij £. 

Benthen ende verschynen prima Martij ende prima 
Septembris xvclxxxvj. 

Aert Adriaenss. van, Charlois en Alidt, Jans dochter 
vander Elborch, nu den armen van St. Jeronimus binnen 
Vtrecht, iij £ v s. 

Benthen ende verschijnen den xviijen Aprilis ende 
den xviijen Octob. xvclxxxvj. 

't Capittel van St. Marien t'TJtrecht, vj £ v s. 
Benthen ende verschijnen den xxv e n Aprilis ende den 

xxve n October lxxxvj. 
Doede Jans van Medenblick, nae by transport op Jo-

han van Lanscroen ende nu op Hubert van Bucchel, xx £. 
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Renthen ende verschijnen den xxviij Aprilis ende den 
xxviijen October xvclxxxvj. 

Dirrick van Doyenburch, xxxvij £ x s. 

Renthen ende verschijnen den xxiijen Mey ende den 
xxiijen Nouember xvclxxxvj. 

Mijn vrauwe van Hoochstraten, nu bij transport op 
Louff  vander Haer, nae bij gelijcke transport op Goessen 
vander Voort, cl £. 

Renthen ende verschijnen den xiijen Juny ende den 
xiijen December lxxxvj. 

Gerrit Euerss. van Schadijck, borger t'Amersfoert,  xxv i 

Renthen ende verschijnen den xxjen Juny ende den 
xxj e n December lxxxvj. 

Heyndrick Janss. Crap, nu Jan Heyndrickss. Crap, 
canonick St. Jans, xxv £. 

Renten ende verschijnen Joannis ende x?orsauont 
lxxxvj. 

Adriana, Aerts dochter vander Gaude, vj £ xij s. vj d. 
Joufl1'  Josina van Wijck, Jan van Wijcx dochter, 

xviij £ xv s. 
viija Recette xvcxcv £ x s. 

Renthen opgebracht bij Jan vander Haer, vermoegens 
een octroye in date den dach van Junio xvclv ende 
verschonen prima Marty ende prima Septem bris 
xvclxxxvj. 

Abcaude, nu bij transport op Gerrit Franss. Brauwer, 
xxxj £ v s. 

Nederhorst, nu bij transport op Peterken, Dirricx doch-
ter, VJ I V 8. 

Bij dr. en Meded. IV. 4 
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Loenresloet, nu bij transport op joncker Hubert Buc-
chel vj I v s, 

Brueckelen, nu bij transport op Elisabeth Lubbert Har-
manss. weduwe, iij £ ij s. vj d. 

Westbroeck, nu bij transport op heeren Heyndrick van 
Ackoey, xij £ x s. 

Tienhoeuen, nu bij transport op Jan van Blaeel, nae 
op sijn swaeger Peter van Nykercken, ij £ x s. 

Vlueten met zijn gerechten, nu bij transport op deken 
ende capittele St. Peters t'Utrecht, xl £ vj s. 

Harmelen met Harmelerweert met sijn gerechten, nu 
bij transport op meester Roeloff  Streng, canonick St. Jans 
t'Utrecht, xviij £ xv s. 

Seguelt, nu bij transport op Anthonis Lauwerman tot 
Montfoort,  2) xij £ x s. 

Hoencoop, vj £ v s. 
Oudthuyssen, ij £. 
Soest, nu bij transport opten Regulieren binnen Vtrecht, 

xij £ x s. 
Amerongen, nu by transport op Margriet vander El-

borch, nu Ledewyn, Jacobs dochter van Medenblyck, 
vij £ x s. 

Seyst, nu bij transport op Gijsbert van Lanscroen, 
ix £ vij s. vj d. 

Oeuerlangbrouck, nu bij transport op Anthonis Lau-
werman tot Montfoirt,  3) iij £ ij s. vj d. 

Werckhoeuen, nu bij transport op Anthonis Lauwer-
man tot Montfoert,  8) xvirj £ xv s. 

Tull ende Twaell, nu bij transport op de armen fraters 
St. Jeronimus t'Utrecht, vj £ v s. 

1) In margine: Sij gelet op de post op voirgaende rekening gestelt. 
2) l"n margine: Sij gelet als voiren. 
3) In margine: Sij gelet als bouen. 
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Odijck , nu by transport op Frans van Lanscroen, 
iij £ ij a. vj d. 

Bilth, nu bij transport op Frans van Lanscroen, l ) 
iij £ ij s. vj d. 

Die Vaert alias Vreeswijck met het Geyn, nu bij trans-
port op dè arme fraters  St. Jeronimus, vj £ v s. 

Diemerbrouck ende Papencoop, nu bij transport op 
Aert van Charlois, vj £ v s. 

Benthen ende verschynen prima Aprilis ende prima 
October xvclxxxvj. 

Courtebouff,  Anckeueen ende Biethoeuen, nu bij trans-
port op Anthonis Lauwerman tot Montfoirt,  2) vj £ v s. 

Auden Bhyn Galencop ende Papendorp, nu bij trans-
port op meester Wouter van Cordenoort ende nu bij sue-
cessie op joffr.  Judith van Schoennenburch, xij £ x s. 

Oostueen, nu by transport op meester Wouter van 
Cordenoordt ende nu bij successie op joffr  Judith van 
Schoennenburch, xxv £. 

ixa Becette yclxj £ xiij s. vj d. 

Benthen ende verschijnen prima July lxxxv ende 
prima January lxxxvj. 

d'Onmondige kynderen van Jan van Couwenhoeuen, lxvj £. 
Jan Arriss. Crap, nu syn soen heeren Jan Crap, ca. 

sint Jans, xxv £ . 
Mary, Jan Steuens van Broeckhoeuen natuerlijcke dr, 

nu bij transport op Jan Jacopss. van Leemputh, vj £ v s. 
Aert Ariaenss. van Charlois, iiij £. 

Benthen ende verschijnen Jacobj lxxxv ende Agnetis 
äo lxxxvj. 

Jouffr.  Maria van Otterputh, professide  joffr  te Witte-
vrauwen, v £. 

1) In margiue: Dis. (d. i. deleas, schrap uit)  transport. 
2) In margine: Sij gedaen als voren. 

4* 
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Renthen ende verschijnen prima Augusti lxxxv ende 
prima February äo lxxxvj. 

Cornelia Borgerss. van Schoenhouen, xij £x s. 
Jouffrauw  Alidt Harmans van Campen, nu bij trans-

port op meester Adriaen van Burch, greffier  inden hoeue 
van Vtrecht, l ) vj £. 

Renthen ende verschijnen Bartholomei lxxxv ende 
Petri ad cathedram xv'Ixxxvj. 

Die eerw. abdisse ende gemeen conuente van Marien-
dael buyten Vtrecht, xlvj £ x s. 

Mary, Peters Corneliss. Roeloffs  weduwe, nu bij sen-
tentie vanden hoeue van Vtrecht op joffr.  Prancisca van 
Dieffholt,  naegelaeten weduwe van Jan van Amerongen, 

xl £. 

Renthen ende verschijnen prima Septembris lxxxv 
ende prima Martij lxxxvj. 

Heeren Georgius Janss. van Saestingen, nu bij trans-
port op den jongen Jan Taetz van Amerongen, nu die 
die arme proeuens t'Oudemunster, xxxvj £. 

Meester Jacob van Oosthagen van Sundert, nu bij trans-
port op den conuent vanden predicaers t'Utrecht, lxvj £. 

Renthen ende verschijnen den xvij Decembris lxxxv 
en den xvij Juny lxxxvj. 

't Capittel van St. Marien t'Utrecht, ix £ vij s. vj d. 

Renthen ende verschonen prima January ende prima 
July lxxxvj. 

Heer Gerardt Mor van Amersfoirt,  canonick St. Marien 
t'Utrecht, nu bij transport op meester Jan van Oosthagen, 
canonick der voirs. kercke, 2) xxix £. 

xa< Recette iöcxxij £ xij s. vj d. 

1) In margine: Dis. transport. 
2) In margine: geroyeert als in voorgaende rekening. 
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Benthen opgebracht bij Jan vander Haer, ende dat 
vermoegens een octroye in date den ixe n January 
lv, stilo Brabantie, ende verschijnen prima February 
ende prima Augusti xvclxxxvj. 

Juif»*  Agnes van Buytenberch, nu bij testamente op de 
broederscap vanden huysse Leuwenberch, ijc £. 

Benthen ende verschijnen Petri ende Bartholomei 
xvclxxxvj. 

Andries van Cleeff,  borger tot Wijck, xx £. 

Benthen ende verschijnen prima Martij ende prima 
September lxxxvj. 

Joffr.  Hillegondt van Malssen, Jans weduwe vanden 
Bosch, nu bij transport op Goessen van Nyendaell ende 
daer nae op Gijsbert van Nyendaell zijn zoone, xl £. 

A.ugustijn van Sompeken, xxv £. 

Benthen ende verschijnen prima Aprilis ende prima 
Octob. xvclxxxvj. 

Margriet, Cornelis dr, nu bij transport op Loeff  vander 
Haer, nae by gelijcke transport op joncker Hubert Buc-
chel, !) viy £. 

Bhenthen ende verschynen prima May ende prima 
Nouemb. lxxxvj. 

Joffr.  Hillegondt van Malssen, Jans weduwe vanden 
Bosch, nu bij transport opten regulieren binnen Vtrecht, 

xxx £. 

Benthen ende verschijnen den xjen May ende den 
xje n Nouember xvclxxxvj. 

Die eerw. heeren Abt ende gemeen conuente van Pa-
terborn , lxij £. 

1) In margine: Dis. copie van dese transporte. 
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Renthen ende verschijnen prima Augustj, lxxxv ende 
prima February lxxxvj. 

Mijn vrau van St. Seruaes tot behoeff  joffr  Johanna van 
Luynenburch, professide  jouffr.  aldaer, iij £. 

Renthen ende verschijnen Bartholomei xvclxxxv ende 
Petri ad cathedram lxxxvj. 

Meester Andries van Neerden, nu bij transport op Wou-
ter van Bloeklandt, ijc £. 

Renthen ende verschijnen prima September lxxxv 
ende prima Martij lxxxvj. 

Heeren Aernt van Venroey, imperiael St. Marien t'Utrecht, 
nu bij transport op Jacob van Asch, borger t'Utrecht, *) 

xlviij £. 

Renthen ende verschonen passchen ende Victoris 
xvclxxxvj. 

Joffr.  Hillegondt van Alendorp, Jan van Wijcx weduwe, 
xviij £ xv s. 

Rhenten ende verschijnen Bartholomei ende Petri ad 
cathedram lxxxvj. 

Joffr  Aeff  vander Haer, professide  suster St. Seruaes, 
iiij £. 

Die arme frës  St. Jeronimus, x £ ij s. vj d. 

Rhenten ende verschijnen corsauont lxxxv ende Jo-
annis xvclxxxvj. 

Gijsbert van Cleeff,  burger tot Wijck, 

ix £ xvj s. x d. 

xja Recette vjclxxxvj £ xiiij s. iiij d. öb. 

1) In margine: Dis. transport. 
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Reuthen opgebracht bij Jan vander Haer, vuyt crachte 
van een octroye in date den xiijen Juny lviij, ende 
syn verkoft  den penninck sesthien en twintich, ende 
verschijnen den iiijen December äo lxxxv ende den 
iiijen Juny lxxxvj. 

Meester Jacob van Medenblick, canonick St. Jaüs 
t'TJtrecht, nu Peter Jacobss. van Medenblick, xv £. 

Meester Jacob van Medenblick voirs., nu bij transport 
op joffr.  Agatha, weduwe wijlen Wilhem Feyten, ende 
wordt geheuen bij de kynderen van Anthonis van Nieuelt, 
ende nae bij transport op meester Heyndrick Caesarius, 
aduocaet inden hoeue van Hollandt, xv £. 

Renthen ende verschijnen corsauont lxxxv ende Jo-
hannis xvclxxxvj. 

Joffr  Jozyna, Jan van Wijcx dochter, 1 £. 

Renthen ende verschynen prima February ende prima 
Augusti xvclxxxvj. 

Die eerweerdige heere proest, deken ende capitule van 
St. Andreen binnen Coelen xx m enckele daelders, daer 
voor sy jaerlicx sullen hebben duyssent gelijcke daelders 
ofte  die rechte weerde daer voor, ende syn betaelt duer 
ordonnantie van mijn E. Heeren Staten, voor dit jaer ter 
oersaecke van deze renthe aenden E. welgel. Adolff  zu 
Nieuwenaer, Graue van Mours, Stadthouder van landen 
van Vtrecht, in recompense dat zijne G. goederen by den 
Biscop van Beyeren aengehouden worden,1) xvc £. 

Benthen ende verscijnen Joannis ende corsauont 
xvclxxxvj. 

Johan vander Haer tot behoeff  Lambert Snoey, Joost 

1) In margine: Bij de ordonnantie vande Staten ende quitantie 

vanden tresorier van zijn Gen. 
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Snoeyen onmondigen soon, nu bij transport op heeren 
Johan Anpelius, domheer, ende namaels noch bij gelijcke 
transport op Claes de Groot, nu op Otto Brauwer uit 
Veen , xiij £ xv s. 

xija Becette xvcxciij £ xy s. 

Benthen bij Jan vander Haer te bouck gebracht, ende 
dat verraoegens Coe. Mats octroeye in date den 
xxijeo dach Decemb. Ixvj ende verschijnen den dar-
den July lxxxvj ende den iijen January Ixxxvij. 

Joffr  Mechtelt van Winssen, vl £ xij s. vj d. 
Augustijn van Sompeken tot behoeff  van zes zijne legi-

time kynderen. geprocreert bij joffr  Maria, Josephs van 
Yasschen dochter, xxxvij £ x s. 

Jan Lubbertsz. van Gildenhuys, xviij £ xv s. 

Benthen ende verschijnen den j e n Augusti lxxxvj ende 
den je n Febr9 Ixxxvij. 

Cornells Borgerss. van Schoenhouen, vij £ x s. 
Joffr  Margriet vander Haer, cloester joffr  te Wittefrou-

wen, vj £ v s. 
Den Hynderdam , xxvij £. 

xiija Becette jcxxxvij £ xij s. vj d. 

Benthen opgebracht bij Jan vander Haer, ende dat 
vermoegens een octroye in date den xxjen Juny 
xvclxviij ende verschijnen den xxijen Decemb1" lxxxv 
ende den xxijeD Juny äo lxxxvj. 

Deken ende caple St. Peters t'TJtrecht, liiij £. 
Jan Lubbertss. van Gildenhuys, vj £ v s. 
Margriet, Heyndricx dochter van Haemelenberch, Jan 

Andriess. Craps huysfr.,  xxv £. 
Joncker Hubert Bucchel, iijc £ x s. 

1) In margine : Dis. copie vande transporten. 
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Gerborch Schencken, 1 £. 
Roeloff  Heyndrickss. van Schinckelenb., borger t'Utrecht, 

XXY £. 
Renthen ende verschijnen Agnetis ende Jacobj xvclxxxvj. 

JoffV  Maria, Jacob van Houffs  dochter tot Amsterdam , 
nu bij transport op joncker Balthasar van Bueren van 
Reyersfoirt,  nae bij gelijcke transport op joncker Hubert 
Bucchel, l ) xviij £. 

Renthen ende verschijnen den eersten February ende 
den eersten Augusti XYclxxxvj. 

Joffr  Alid, Harman de Jongen dochter, Jan vander 
Meers huysfr.,  tot behoeff  haer echte kynderen gepro-
creert bij za. Harman van Leuwen, xij £. 

Heeren ende meester Jan vander Borch, canonick St. 
Jans t'Utrecht, xxv 

Den Hynderdam , xxxiij £. 

Renthen ende verschijnen Petri en Bartholomei lxxxvj. 

Anthonis van Houff,  tot behoeff  joffr  Christina Maria 
Agniet ende Anna, Anthonis Bellechiers kynderen, 

xvij £ iij s. 

Renthen ende verschynen den j e n Marty ende den 
eersten Septemb. xvclxxxvj. 

Die broederscap vande heylige drievuldicheyt te Buer-
kerck tot Vtrecht, v £. 

Renthen ende verschynen den eersten Aprilis ende 
den eersten October lxxxvj. 

Sybrandt Occo, tot behoeff  Sybrandts ende Popius Jacob 
Peterss. onmundige kynderen, nu bij transport op jouflr. 
Reguina van Otterputh, weduwe wijlen Gerrit van Cue-
lenberch, xxv £. 

1) In margine: Dis. copie vande transporten. 
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Joffr  Alidt, Jacob de Voeehs dochter, xxv £. 

Renthen ende verschijnen den eersten May ende den 
eersten Nouembris xvclxxxvj. 

Joffr  Clara van Nykercken, xxv £. 
Jouffr.  Elzabe, salige Adriaen van Suylen van Nyeuelts 

weduwe, nu bij transport op mr Jan vander Burch, ca-
nonick St. Jans t'Utrecht, xxv £. 

xiiija Recette vjcxcix £ xviij s. 
Pa Soma vande renten ixmviijclix £ xvj s. vj d. ob. p. 

Is x £ te hoich gesommeert. 

Ande betaelinge van renthen bij Loeff  vander Haer 
opgenomen, vermoegens twee acten van octroyé, 
d'eene van date den viijen Nouember lxxiiij ende 
d'ander van date de vj Augustj xvclxxv, ende sijn 
verkoft  den penninck sesthien , veerthien ende 
twaelff,  ende verschijnen den xviijen Januarij ende 
den xviijen July xvclxxxvj. l ) 

Groote ende cleyne Coppel met Maerschalckerweert, 
vj £ v s. 

Renthen ende verschijnen den xixeïl January ende 
den xixeu July xvclxxxvj. 

Neerlangbrouck met Sterckenburch, ix £ vij s. vj d. 

Renthen ende verschonen den y e n Februarij ende den 
ijen Augusti xvclxxxvj. 

Werckhoeuen ende den Dwersdijck, nae bij transport 
op mr Wilhem van Lamsweert, nu bij gelijcke transport 
op heeren Gerart van Wijckersloet, 1 Ü». 

Renthen ende verschijnen den iyen Marty ende den 
iijen Septembr xvclxxxvj. 

Meester Floris Thin, aduocaet van Staten slants van 
Vtrecht, clvj £ v s. 

1) In margine: Ter losse den penning xvj, xiiij ende xij. 
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Benthen ende verschijnen den vyeu Juny ende den 
vijen Decembr. xvclxxxvj. 

Johan Proeys, canonick St. Peters t'Utrecht, hercom-
mende vande coope van Spaus huys bijden Staten gekoft, 

c £. 
't  Caple van St. Pieters binnen Vtrecht, van sekere 

vuytganck die tselue caple vuyten voors. huyssinge jaer-
licx heeft,  xxj £ iiij s. iiij d. 

Benthen ende verschijnen den iiyen Martij ende den 
iiij September xvclxxxvj. 

't Hoochlandt* ende Emelaer, xij £ x s. 

Benthen ende verschijnen den xvijen Martij ende den 
xvijen September lxxxvj. 

Quirina, Floris dr van Vyanen , xxxij £. 

Benthen ende verschijnen den xxjen Marty ende den 
xxjen September lxxxvj. 

Leerssum, nu by transport op Jacob van Joure, 
iij £ ij s. vj d. 

Benthen ende verschynen den vjen Aprilis ende den 
vjen Octobris lxxxvj. 

Houten ende Goey, 1 £. 

Benthen ende verschynen den xvijeD Aprilis ende den 
xvijen Octobris lxxxvj. 

Suylen, iij £ ij s. vj d. 

Benthen ende verschijnen den xxvijen Aprilis ende 
den xxvij Octobris lxxxvj. 

Achtienhoeuen, nu bij transport opten heeren proest 
St. Jans t'Utrecht, nae bij gelijcke transport op mr Ae-
riaen vander Burch, greffier  inden hoeue van Vtrecht, 

vij £ v 8. 
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Renthen ende verschijuen den XXIXe?1 Aprilis ende den 
xxixen October xvclxxxvj. 

Coothen , xxv £. 
Oostueen, nae bij transport op mr Wilhem van Lams-

weerde, nu bij gelijcke transport op Cornelia Heyndricx, 
Heyndrick Goertss. vander Eems dochter, xxv £. 

Renthen ende verschijnen den xxijen Maij ende den 
xxen Nouember xvclxxxvj. 

Oostbrouck , xij £ x s. 

Renthen ende verschijnen den xxvjen Maij ende den 
xxvjen Nouembris xvclxxxvj. 

Woudenberch, xij £ x s. 
!) vj £ v s. 

Renthen ende verschijnen den iijen Juny ende den 
iyen December lxxxvj. 

Ouden Rhijn, vj £ v s. 

Renthen ende verschijnen den iiijen Junij ende den 
iiijen Decembris xvclxxxvj. 

Amerongen, xij £ x s. 

Renthen ende verschijnen den vyffen  Juny ende den 
vijffden  Decembr. lxxxvj. 

Seyst ende Driebergen, nu bij transport op Jan Wil-
hemss., laudtmeter, nae bij gelijcke transport op Antho-
nis Dries, xij £ x s. 

Renthen ende verschijnen den xxven Junij ende den 
xxven Decembr. lxxxvj. 

Odijck, nu bij transport op Goessen vande Voirt en Wil-
hem van Someren, xij £ x s. 

1) Dit is geroyeerd: in margine staat: „Bij gebreke van quitantie." 
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Renthen ende verschijnen den jcn July lxxxvj ende 
den eersten January lxxxvij. 

't Oeuereyndt van Jutphaes, xij £ x s. 

Renthen ende verschijnen den ijen July lxxxvj ende 
den ijen January lxxxvij. 

Luesden met sijn gerechten , nu bij transport op Guert 
vande Poll, xxxvij £ x s. 

Renthen ende verschijnen den iiijen July lxxxvj ende 
den iiyen January lxxxvij. 

Vleuten, xij £ x s. 

Renthen ende verschijnen den vjen July lxxxvj ende 
den vjen January lxxxvij. 

Schalckwijck, nu bij transport op Aert van Santhen, 1 £. 

Renthen ende verschijnen den viijen July lxxxvj ende 
den viijen January lxxxvij. 

Loenresloit, vj £ v s. 

Renthen ende verschijnen den xjen July lxxxvj ende 
den xje n January lxxxvij. 

Emnesbuytendijcx cum suis, nu bij transport op Mathijs 
van Hensberch, xxxj £ v s. 

Renthen ende verschijnen den xiiijen July lxxxvj ende 
den xiiijen January lxxxvij. 

Brueckelen cum suis, xviij £ xv s. 
Loenen, nu bij transport op CristofFel  Martenss., vj £ s. 

Renthen ende verschijnen den xxijen July lxxxvj ende 
den xxijen January lxxxvij. 

Darthuyssen, iij £ ij s. vj d. 

1) In margine: „Dis. transport/' 



62 Reening van et Oudschildgeld,  1585/86. 

Renthen ende verschijnen den jen Augusti lxxxvj ende 
den jen February lxxxvij. 

Oeuermeer, vj £ v s. 

Renthen ende verschijnen den iiijen Augusti lxxxvj 
ende den iiijen Februarij lxxxvij. 

Cortehouff,  l ) vj £ v s. 

Renthen ende verschonen den ven Augusti lxxxvj ende 
ende den ven February lxxxvij. 

Baern, nu bij transport op mr Wilhem van Lamzweert, 
nu bij gelijcke transport op Cornelis Corneliss., metselaer, 2) 

vj dB v s. 
Abcaude, nu by transport op Floris van Diepholt, 

xxj £ xvij s. vj d. 

Renthen ende verschijnen den vjen Augusti lxxxvj 
ende den vjen February lxxxvij. 

Doorn3), nu by transport op Jacob de Joure, vj £ v s. 

Renthen ende verschynen den xje n Augusti lxxxvj 
ende den xje n February lxxxvij. 

Galencop cum suis, ix £ vij s. vj d. 

Renthen ende verschynen den xijen Augusti lxxxvj 
ende den xijen February lxxxvij. 

Soest4), nu bij transport op mr Wilhem van Lamsweerde, 
nae bij gelijcke transport op Cornelis Corneliss., metselaer, 

vj £ v s. 

1) Geroyeerd in margine: bij gebreke van quitantie, naderhant bep (?) 
ende gepass* in de ve rekening folio  lxxvj verso. 

2) In margine: Dis. tleste transport. 
3) In margine: Dis. transport. 
4) In margine: Dis. transport. 
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Renthen ende verschijnen den xiiijen Augusti lxxxvj 
ende den xiiijen February Ixxxvij. 

Nichtevecht, xij £ x s. 

Renthen ende verschonen den xvjen Augusti lxxxvj 
ende den xvjen February Ixxxvij. 

't Geyn, j £ xvij s. vj d. 

Renthen ende verschiinen den xvijen Augusti lxxxvj 
ende den xvijen February lxxxvy. 

Ruyweel, nu bij transport op Jacob Corneliss., nu bij 
gelijcke transport op Cornells van Werckhoeuen., vj J8 v s. 

Renthen ende verschijnen den xixen Augustj lxxxvj 
ende den xixen February lxxxvy. 

Die Vaert alias Vreeswyck, nu by transport op Heyn-
drick de Roey, iiij £ vij s. vj d. 

Rentben ende verschynen den xxyen Augusti lxxxvj 
ende den xxyen February lxxxvy. 

Bunnick, nu bij transport op Heyndrick de Roey, 
xviij £ xv s. 

Renthen ende verschynen den xxven Augusti lxxxvj 
ende den xxven February lxxxvy. 

Tull ende Twael, nu by transport op Jacob Joure, a ) 
vj £ v s. 

Renthen ende verschijnen den xijen September lxxxvj 
ende den xijen Marty Ixxxvij. 

Camerick cum suis, nu bij transport op Jacob de Joure > 
vj £ v s. 

Renthen ende verschijnen den xxijen September lxxxvj 
en den xxijen Marty xvclxxxvij. 

"Westbroeck, nu bij transport op meester Wilhem van 
Lamzweerde, xij £ x s. 

1) In margine: Dis. transport van dese ende nauolgende partie. 
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Renthen ende verschijnen den xxixRn Septembr lxxxvj 
ende den xixen Marty lxxxvij. 

Lopyck, nu bij transport op Jan Wilhemss. van Wae-

Renthen ende verschynen den xxjetl Octobris lxxxvj 
ende den xxjen Aprilis lxNXvij. 

Maersen cum suis, nu bij transport op Cornelis van 

Renthen ende verschijnen den xxvjen October lxxxvj 
ende den xxvjen Aprilis lxxxvij. 

't Nedereyndt van Jutphaes, nu bij transport op mr Wil-
hem van Lamzweert, na bij gelijcke transport op die goedts-
cameren van mr Jan van Medenblick, ix £ vij s. vj d. 

Cockengen, vj £ v s. 

Renthen ende verschijnen den iiijen December lxxxvj 
ende den iiijen Juny lxxxvij. 

Eembrugge, iij £ ij s. vj d. 

Renthen ende verschijnen den xjen December lxxxvj 
ende den xjen Juny lxxxvij. 

Bunschoten, ix £ vij s. vj d. 
Duyst ende Haer, xviij £ xv s. 

ja Recette ixcxlvj £ xix s. iiij d. öb. 

Renthen opgebracht bij LoulF vander Haer ende zijn 
verkoft  den penninck veerthien, ende verschijnen 
Victoris xvclxxxv ende paesschens lxxxvj. 

Dirrick Pieck, borger t'Utrecht, lj £ xvij s. vi d. 
Johan van «Rede, xl £. 
Dirck Harmanss., xxiij £ xviij s. x d. 2) 

noey, xij £ x s. 

Werckhoeuen, xv £ xij s. vj d. 

1) In margine: Ter losse den penning veerthien. 
2) Er staat zeer duideijk x penn. ; dit is echter geschrapt en daar 

boven gesteld x d. ob. 
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Mr. Lybrecht vander Moelen, nu bij transport op Joost 
Verhaer, xlvj £ xvij s. vj d. 

Jan Buth, xvj £ xj s. iij d. ob p. 
Jan Jacobss., xxiiij £ vij s. j d. 
Gerrit Heyndrickss., xxiij £ xviij s. viij d. 
Adriaen Janss., nu bij transport op Harman Buth, 

vij £ x s. j d. ob. !) 
Engeltgen, Sweer van Suylens dochter, weduwe van 

Jan Janss., xvij £ vj s. ij d. 

Benthen ende verschijnen den jen Marty ende den 
jen September lxxxvj. 

Aert Bam, procureur inden hoeue van Vtrecht, nu bij 
transport op mr Floris Thin,-2) lxiiij £ vj s. 

Benthen ende verschijnen den ixen May ende den ix e n 

Nouember lxxxvj. 

Joffr.  Anthonia van Pallaes, naegelaeten weduwe van 
Heyndrick van Gala, xxxv £ xiiij s. 

Benthen ende verschijnen den ixen Juny ende den 
ixen December lxxxvj. 

Arcyn Matheuss., xvij £ xvij s. ij d. 

ija Becette iijclxx £ iiij s. iiij d. öb. 

Benthen opgebracht als bouen, ende sijn verkoft  den 
penninck twaelff,  ende verschijnen den xxen May 
ende den xxe n November xvclxxxvj. 

Aert van Charlois, nu bij transport op Bijck van Bock-
hoeuen, xxv £. 

4) Er stond eerst ij d. öb. 
2) In margine: Dis. transport. 
Bij dr. en Meded. IY. 5 



66 Reening van et Oudschildgeld,  1585/86. 

Eenthen opgebracht als bouen, ende sijn verkoft  den 
penninck twaelff,  ende verschijnen den xxe n May 
ende den xx e n Nouember lxxxvj. 

Aert van Charlois, nu bij transport op Baernt van 
Eaelt, 1 £. 

iija Eecette lxxv £. 

Lijffrenten  opgebracht als voiren's ende zijn verkocht op 
twee lijuen, den penninck negen, ende verschijnen 
den xven Marty ende den xven September lxxxvj. 2) 

Loeff  van Culenburch tot lijue van Gerrit van Culen-
burch sijn soon ende joffr  Elsabee zijn dochter, hij ende 
zijn huysftv  heffers,  xxxvj £ xij s. 

Eenthen ende verschijnen den xvjen Marty ende den 
xvjen September lxxxvj. 

Jouffr.  Margriet Coeuerden, nu jouffr.  Elzabe van Ot-
terputh, xj £ ij s. vj d. 

Eenthen ende verschijnen den xijen Aprilis ende den 
xijen October xvclxxxvj. 

Heyndrick van Eosweyde en Wilhelma sijn suster, xij £. 

Eenthen opgebracht als voirens ende sijn verkocht 
den penninck zeuen, ende verschijnen den xvjen 

Marty ende den xvjen Septembris lxxxvj. 3) 
Joffr  Margriet vander Haer, professide  joffr  te Wittevrau-

wen, xv £ j s. iij d. poth. 
Joncker Sweder van Culenburch, tot lijue van Cornelis 

Louffz,,  zijne neue, lxiiij £ vij s. 

1) In margine: Ter losse den penn. xij. 
2) In margine: ter losse den. penn, negen op twee lieuen. 
3) In margine: Op een lijff  den penn. ses. 
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Benthen ende verschijnen den x e n Aprilis ende den 
x e n October lxxxvj. 

Goeuert Franss. Bodius, heffer  meester Frans Bodius 
sijn vader, viy £. 

Jans Franss. Bodius, heffer  meester Frans voirs., viy £. 
Anna, Frans dr, heffer  meester Frans voirs., viij £. 
Maria, Frans dr, heffer  meester Frans voirs., viij £. 

Benthen ende verschijnen den ixen May ende den 
ixen Nouember xvclxxxvj. 

Heeren Johan Axelius, canonick ten Dom t'Utrecht, 
tot lijue van Johan Alexander van Axel, heffer  heren 
Axelius voirs., lxxy £. 

Benthen ende verschijnen den iijen Juny ende den 
iijen Decembris lxxxvj. 

Cecilia, Ernst Scriecken dr, xiiij £. 

Benthen ende verschynen den xxixen Juny ende den 
xxixeu December lxxxvj. 

Gouken, Wilhem Jans van Hoorns weduwe, xij £. 

Benthen ende verschijnen den viijen July lxxxvj ende 
den viyen January Ixxxvij. 

Joffr  Catharina van Ysendoorn van Sterckenborch, 
xlvj £ ix s. vj d. 

Benthen ende verschijnen den xxviijen July lxxxvj 
ende den xxviyeü January Ixxxvij. 

Joffr  Cecilia van Tuyll van Schoresteyn, xiiij £ vj s. 

Benthen ende verschijnen den jen Juny ende den eer-
sten December lxxxvj. 

Joffr  Cecilia van Tuyll van Schoresteyn, xiiij £ vj s. 

Benthen ende verschynen den xxve n Martij ende den 
xxveu September xvclxxxvj. 

Mechtelt van Ommeren, Wilhems dochter, xviij £. 
iiya Becette iijclxy £ iiij s. iy d. 

5* 
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Benten tot een lijue bij den Staten toegeleydt die 
weduwe van Jan Jacobss., in zijne leuen boode 
vanden Staten, tot onderhaudt van haer ende haer 
vijff  kynderen, ende verschijnen den xjeii January 
ende den xjen July lxxxvj; 

Metken Jans, weduwe van Jan de boode voirs., tot 
haeren lijue, vj £. 

Heyndrickgen, Jans voirs. dochter, vj £. 
Marijken, Jans voirs. dr, vj £. 
An thon ia, Jans voirs. dr

? vj £. 
Euert, Jans voirs. zoon , vj £. 
Jan , Janss. voirs. zoon, vj £. 

va Recette xxxvij £. 

Eenthen bij den heeren Staten toegeleydt ten lijue 
vanden joncksten zoone vanden Prince van Ourain-
gien, in sijnen leuen Gouuerneur vanden landen 
van Vtrecht hoochlofflicker  me., genaempt Predrick 
Heyndrick van Nassauweu, geprocreert bij vrauwe 
Lo ende verschijnen jaerlix den iiijen 

December, waer van alhier maer betaelt en werdt 
een halff  jaer, dat versehenen es den iiijen Decem-
ber lxxxvj, ende dat ander halff  jaer wort betaelt 
vuyten Staten imposten. 

Graeff  Frederick Heyndrick van Nassauwen, 2) iijc £. 
vja Eecette xj. 

ija Soma van vereofte  los ende lijffrenten  ijmxc £ viij s. 
Ander vuytgeuen en betalinge bij den voirs. Cameraer 

gedaen duer ordonnantie van mijn heren Staten 
van Vtrecht, ter cause van propynen, tractementen 
ende andersins, mitsgaders vant verlos van gelde 
bij den Cameraer gehadt ende geleden. 

Inden eersten betaelt aen handen van Wilhem Gerritss. 

1) Hier is eene plaats opengelateri : waarschijnlijk moest Loïse  de 
Golligny  ingevuld worden. 

2) In margine: Bij ordonnantie vande Staten mit quitantie. 
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in Jutphaes, d'somme vaft  hondert twyntich ponden, tot 
veertich grooten vlaems tpondt, ter cause van coop van 
een driejarich hencxpeert, bij zekere Commissariss vanden 
Staten gekoft  duer ordonnantie vanden Gedeputeerden, 
volgens die resolutie den negenden February ses ende 
taehtentieh genoemen, blijckende bij ordonnantie van date 
den thienden February xvc ses ende taehtentieh. Onder-
teyckent Adriaen van Suylen , J. van Abcaude ende van 
Merthen ende B. van Lanscroen, mitsgaders den Secre-
taris Strick, mit quitan, geteyckent mit het merck van 
Wilhem Gerritss. voirs., hier te zamen ouergeleuert, 
waeröe alhier l ) exx £. 

Betaelt aen handen van Dirck Corneliss. in Schalckwyck 
d'somme van hondert vier ende tseuentich ponden tot xl 
groën vlaems tpondt, ter cause van coop van een drieja-
rich hencxtpeert bij zeeckere Comissarissen vanden Staten 
gecoft  duer ordonnantie vande voirs. Gedeputeerden, vol-
gende die resolutie vanden negenden February ses ende 
taehtentieh, breder blijckende by ordonnantie van Staten 
van date den thienden February voirs. Onderteyckent 
Adriaen van Suylen, J. van Abcaude ende van Merthen 
B. van Lanscroen ende J. Strick, Secretaris, mitsgaders 
bij quitansie met het merck van Dirrick Corneliss. on-
teyckent, hier te samen oeuergeleuert, dus alhier clxxiiij £. 

Betaelt aen handen van Dirck Janss. a Mathe dsomme 
van hondert acht ponden, tot xl groten vlaems tpondt, 
ter cause van coop van een hencxtpeert bij sekere Com-
missariss. vande voirs. gedeputeerde gekoft  volgen zekere 
resolutie op den ixen Febry ses ende taehtentieh genomen, 
breder blijckende by dordonnail vande Staten van date 

1) In margine: ,,Van dese ende alle die nagetogen partien blijekt 

bij ordonnantie yande Staten gedeputeerden getekent conform  den text 

mit quitantie daer toe dienende ende op elex ouergeleuert behaluen 

daer anders voir genoteert staet." 
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den xijen February voirs. Onderteyckent Adriaen van Suy-
len, J. van Abcaude en van Merthen R. van Lanscroen 
ende J. Strick, Secretaris, mitsgaders quitansie van Dir-
rick Janss. voirs., hier te samen ouergeleuert, dus alhier 

cviy £. 
Betaelt aen handen vanden naeuolgende personen dsom-

me van drye hondert twyntich ponden tot veertich groten 
vlaems tpont, als te weten aen handen van Corn. Ger-
ritss. tot Oudtwijck hondert pondt, vande coop ^ an een 
bruyn hencxtpeert. Aen handen van Aert Janss. opte 
Heemstede hondert pondt van coop van een swart hencxt-
peert ende aen handen van Goyert Aertsz. hondert twyn-
tich ponden, ter oorsaecke van coop van een bruyn hencxt-
peert bij zekere Gedeputeerden vanden Staten, volgens 
die resolutie van negenden February ses ende tachtentich 
gekoft,  blijckende bij ordonnantie van Staten in date den 
vijff  ende twyntichsten Martij anno xvc ses ende tachten-
tich. Onderteyckent Adriaen van Suylen, J. van Abcaude 
ende van Merthen, R. van Lanscroen ende Jan Strick, 
Secretaris, mitsgaders twe quitansien, deene bij R. van 
Lanscroen ende dander bij Dirck Janss. onderteyckent te 
samen ouergeleuert, dus alhier iijcxx £. 

Betaelt aen handen van joncker Roetert van Lanscroen 
dsomme van twe hondert een ende veertich ponden twaelff 
s. thien d. öb tot xl grooten vlaems tpondt, omme daer 
mede te betalen die oncosten en moeyten die Gerrit Obyn 
in rekeninge brengt voirt onderhauden dese voirgenoemde 
ses heyncxstpeerden, sijn Ex t ie van Leycester bij myn hee-
ren die Staten geschoncken, mitsgaders die saelmaecker, 
dekens ende andere behoeften  tot den voirschreuen peer-
den gekoft,  breder blijckende bij ordonnan van Staten, in 
date den vijfthienden  Aprilis xvc ses ende tachtentich. 
Onderteyckent Johan van Duuenvoerde, J. van Abcaude 
ende van Merthen, Cornelis van Malssen ende J.Strick, 
Secretaris, mitsgaders bij specificäe  van voirs. onkosten 
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ende behoeften  en quitäntie van E. van Lanscroen hier 
te samen ouergeleuert, dus ijcxlj £ xij s. x d. öb. 

Betaelt aen handen van Gerrit Harmanss. ende Gerrit 
Vermey dzomme van thien ponden zesthien schell., tot 
xl grooten vlaems tpont, ter cause van halters, singelen 
en dekens, ten behoeue vanden voirs. peerden bij den 
Staten gecoft,  om daer mede zijn Extie te vereeren, bloc-
kende bij ordonnantie van date den sesthienen February 
xvc ses ende taehtentieh. Onderteyckent Adriaen van Suy-
len, J. van Abcaude ende van Merten, B. van Lanscroen 
ende J. Strick, Secretâris, mitsgaders quitan tie van B. 
van Lanscroen, hier te saemen ouergeleuert, dus alhier 

x £ xvj s. 
Betaelt aen myn vrauwe van Villers dsomme van drye 

hondert ponden, tot xl grooten vlaems tpondt, voir een 
maent tractements van haer man, ende dit in minderinge 
der Staten maentelicke contribuée, vermoegens die de-
scharge van Baede van State onderteyckent bij Joris de 
Bye den twaelffden  Decembris xvc ses ende taehtentieh 
stilo nouo. Breder blijckende bij ordonnas van Staten 
van date den negenden January zeuen ende taehtentieh. 
Onderteyckent Adriaen van Suylen, Willem van Bysen-
burch ende J. Strick, Secretâris, mitsgaders quitansie, 
neffens  die voirs. descharge hier te samen oeuergeleuert, 
dus alhier l ) iiijc 

Betaelt aen handen van Philips Doublet, Ontfanger 
Generael der Vereenichde Nederlantsche Prouintien, dsom-
me van sesse hondert ponden, tot xl grooten vlaems tpondt, 
ten behoeue vande vrauwe van Villers; in betaelinge van 
twe maenden van haers mans tractement, ende dat in 
minderinge der Staten maentelicke contributie, volgen die 
descharge vande heeren vander fynantie  in date den ses-

1) In margine: „Bij dcharge ende ordonn. vande Staten ged. Sij 
verdacht dese penn. te corten an der Staten maentel. quote." 
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thienden February zeuen ende tachtentich, blijkende bij 
ordonnantie vande Staten van date den vier ende twin-
tichsten Mey xvc zeuen ende tachtentich. Onderteyckent 
Adriaen van Suylen, Lubbert van Parijs van Suydoert, 
R. van Lanscroen ende J. Strick, Secretaris, mitsgaders 
die voirs. descharge, ende verscheyden quitantien van J. 
van Loenresloet, deurweerder, alhier te samen oeuerge-
leuert, dus alhier T) vjc £. 

Betaelt aen handen van joncker Amelis van Zuylen van 
Nyuelt dsomme van twe hondert ponden 5 tot xl grooten 
vlaems tpondt, hem bij prouisie toegeleydt ter oersaecke 
vant landt ende zekere eruen hem affgegrauen  duert for-
tificeren  vande Vaert, blijckende bij ordonnan vande Sta-
ten in date den negenden Juny xvc sesse en tachtentich. 
Onderteyckent Adriaen van Zuylen, J. van Abcaude ende 
van Merthen, R. van Lanscroon ende J. Strick, Secreta-
ris, mitsgaders quitantie van joncker van Nyuelt voirs., 
hier te samen ouergeleuert, dus alhier ijc £. 

Betaelt aen handen van Rekenmeester Symon Pijll 
dsomme van vier hondert ponden, tot xl grooten vlaems 
tpondt, hem bij prouisie bijden Staten toegeleydt ter oer-
saecke hij die voirs. Staten opt hoiren vanden rekeningen 
als Rekenmeester zedert December vier ende tachtentich 
gedient heeft,  blijckende bij ordonnantie van date den 
acht ende twintichsten May xvc ses ende tachtentich. On-
derteyckent Johan van Duuenvoirde, J. van Abcaude ende 
van Merthen, Cor. van Malssen ende J. Strick, Secreta-
ris, mitsgaders quitantie van Niclaes Pijl, des Rekenmees-
ters broeder, dwelcke duer sijns broeders quade dispositie 
dese penningen ontfangen  heeft,  tesamen oeuer geleuert, 
dus alhier iiijc £. 

Betaelt aen handen van Philips Doublet, Ontfanger 

1) In margine: Bij de descharge ende ordonnan. ged. Sij verdacht 
als bouen. 
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Generael, dsomme van vier hondert sesse ende tnegentich 
ponden, tot xl groten vlaems tpondt, in minderinge der 
Staten maentelicke contributie, omme dselue te betaelen 
aen Smitssart, Ontfanger  vander artillerye, tot voldoe-
ninge van zekere quantiteyt van loot ten behoeue van 
Jacob van Noeye, vermoegens die descarge van date den 
twintichsten January zeuen ende taehtentieh, breder blijc-
ken bij ordonnantie vaïï Staten in date den derden Martij 
xvc zeuen ende taehtentieh. Onderteyckent Adriaen van 
Suylen, J. van Abcaude ende Merthen, Cor. van Malss. 
ende J. Strick, Secretâris, nefFens  die voirs. descharge 
oeuergeleuert, dus alhier l ) iiijcxcvj £ xvj s. 

Betaelt aen handen van Capitain Mertens dsomme van 
vijftich  ponden tot xl groten, mits dat mijn heeren dGe-
nerael Staten dselue 1 £ doen rembourseren sullen bij 
meester Dirrick vander Does, ofte  bij gebreke van dien 
dat hij die voirs. penningen in haer particulière name 
restitueren zullen volgens haerluyder obligatien van date 
den xen Juny âo ses ende taehtentieh stilo nouo, breder 
blijckende bij ordonnan van date den derden Juny xvc ses 
ende taehtentieh. Onderteyckent Adriaen van Suylen, 
J. van Abcaude ende van Merthen, B. van Lanscroen ende 
J. Strick, Secretâris, mitsgaders quitansie vande voirs. 
Martens tesamen oeuergeleuert, dus alhier 2) 1 £. 

Betaelt aen handen van Jacob Franss. vander*Goude 
dsotn van vier £ thien s. tot xl groten vlaems tpondt, 
hero bij de Staten geschoncken ter cause hij haer verschey-
den exemplaeren vande tryumphen die hier gedaen sijn 
opt incommen van zijn Ex t i e gepresenteert heeft,  blijc-
kende bij ordonnan van date den eersten Aprilis xvc ses 

1) In margine: „Bij de deschargc ende ordonnan. vande Staten Oed. 
sij verdacht dese penn, te corten an der Staten maentl. quote." 

2) In margine: d'obligatie es onder de Staten berustende. Sij dese 
penn, gelicht ende weder geint vuyt de conuoyen opde Vaert. 
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ende tachtentich. Onderteyckent Adriaen van Zuylen, 
J. van Abcaude ende van Merthen, R. van Lanscroen enda 
J. Strick, Secretaris, mitsgaders quitantie van Jacob Fränss. 
voirs. hier te samen ouergeleuert, dus iiij £ x s. 

Betaelt aen handen van Jan Bout, Lieutenant van Pro-
uoest Generael, dsomme van achthien pondt tot xl groo-
ten vlaems tpont, hem bij de Gedeputeerde van Staten 
voir sijne moeyten toegeleydt volgende die resolutie den 
xiijen May ses ende tachtentich genomen, breder blijckende 
bij ordonnantie van date den xiijen May voirs. Onderteyc-
kent Adriaen van Suylen, J. van Abcaude ende van Mer-
then, R. van Lanscroen ende J. Strick, Secretaris, mits-
gaders bij quitantie van schrijuer des prouestes J. Wel-
sinck te samen oeuergeleuert, dus alhier xviij £. 

Betaelt aen handen van meester Aert van Eyck dsomme 
van drie ponden tot xl groten tpondt, hem de gratia toe-
geleydt ter cause van xy exemplaren vant Elogium haere 
Mafc  van Engelant ende zijne Ex t i e gedediceert ende hij 
mijn heeren Staten gepriteer't heeft,  blijckende bij ordon-
nantie van date den sesthienden Augustj xvc ses ende 
tachtentich. Onderteyckent Adriaen van Suylen, J. van 
Abcaude en van Merthen, B. van Lanscroen ende J. Strick, 
Secretaris, mitsgaders quitantie van voirs. Eyck te samen 
oeuergeleuert, dus alhier iij £. 

Betaelt aen handen van Harmannus Eidler dsomme van 
sesse ponden tot xl groten vlaems tpondt, ter cause van 
zekere calendrier bij hem mijn heren Staten gepresenteert, 
blijckende bij ordonnantie van Staten van date den vier 
ende twintichsten Marty xvc zeuen ende tachtentich. On-
derteyckent Adriaen van Suylen, J. van Abcaude ende 
van Merthen, R. van Lantscroen ende J. Strick, Secreta-
ris, mitsgaders quitantie van Hermannus Eidler voirs. te 
samen hier oeuergeleuert, dus alhier vj £. 

Betaelt aen handen van Jan Jacopss. de Vries dsomme 
van een hondert acht pondt tot xl groeten vlaems tpondt, 
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in betaeliuge van twe maenden soltz voor hem ende dan-
der vijff  hellebaerdiers van zijnder G. van Nieuweriaer, 
Stadthauder, en hemluyden op den xxvjen July ses ende 
taehtentieh versehenen. Blijckende bij ordonnan van.date 
den zeuen ende twyntichsten July voirs. Onderteyckent 
Johan van Duuenvoirde, J. van Abcaude ende van Mer-
then, Cor. van Malssen ende J. Strick, Secretâris, mits-
gaders quitantie van Jan de Vries voirs te samen oeuer-
geleuert, dus alhier cviij £. 

Betaelt aen handen vande sesse hellebaerdiers van zijn 
Ge. van Nyenaer, Stadthauder etc., dsomme van hondert 
twe ende tsestich pondt tot xl groten tpont, in betaelinge 
van elex van hem drye maenden tractements, hemluyden 
versehenen den xxvjen Decembris ses ende taehtentieh, 
blijeken by ordonnantie van date den zeuenden January 
xvc zeuen ende taehtentieh. Onderteyckent Adriaen van 
Suylen, J. v. Abcaude en van Merthen ende J. Strick, 
Secretâris, mitsgaders quitantie van voirs. hellebaerdiers 
te samen oeuergeléuert, dus alhier clxij £. 

Voirts wordt bij den heeren Staten desen rendant in 
vuytgeuen sijnder rekeninge gepasseert dsomme van thien 
hondert vier ende twintich ponden drye d., t.er cause vant 
verlos van penningen, nae die publicatie van placcate op 
den cours van gelde gemaeckt inden jaere ses ende taeh-
tentieh, indes Ontfangers  comptoire van dobblerr oudts. 
gelden beuonden, breder blijckende bij die specificatie  van 
Muntmeester, mitsgaders dordonnantie van date den eer-
sten Nouembris xvc ses ende taehtentieh. Onderteyckent 
Adriaen van Suylen, J. van Abcaude ende van Merthen, 
Cor. van Malssen ende J. Strick, Secretâris, alhier te 
saemen ouergeleuert, waeromme alhier 1) xcxxiiij £ iij d. 

Noch wordt den Ontfanger  in vuytgeuen sijnder reke-

1) In margine: „Bij de specificatie  ende ordonn. vande Staten 
daeop gegeuen." 
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ninghe geleden ende gepasseert dsom van twe hondert vier 
ende veertich pondt thien schellingen ses d., ter cause 
van verlos van penningen in des Ontfangers  comptoire 
vaïï encle oudts. gelden beuonden, breder blijckende bij 
de specificatie  van voirs. penningen ende declaratie van 
den Muntmeester alhier oeuergeleuert neffens  dordonnan-
tie van Staten in date den eersten Nouembris xvc sesse 
tachtentich. Onderteyckent Adriaen van Suylen, J. van 
Abcaude ende van Merthen, Cor. van Malssen ende J. 
Strick, Secretaris, dus alhier ijcxliiy £ x s. vj d. 

iija Soma iiijmvcxcj £ v s. vij d. öb. 

Ander betaelinge bij dese rendant gedaen ter cause 
van schrijuen ende vacatien vanden clercquen, mits-
gaders van allen behoeften  der heeren Staten Ca-
mere ende vier ende licht tot den forten  ende 
huysseren vanden Stichte van Vtrecht geleuert, 
vermoegens dordonnantie hier nae volgende. 

Betaelt aen handen van Euert Anthoniss. dsomme van 
twintich ponden negen schelling tot xl grooten vlaems 
tpondt, ter cause hy verscheyden stucken den Staten con« 
cernerende, gescreuen ende gecopieert heeft  ter ordon-
nantie vanden Aduocaet Lijster za., blijckende bij die 
specie aen dander zijde van dese ordonnantie gestelt van 
date den vijff  ende twintichsten May xvc ses ende tach-
tachtentich. Onderteyckent Johan van Duuenuoerde J. v. 
Abcaude en van Merthen, Cor. van Malssen ende J. Strick, 
Secretaris, met quitantie van Euert Anthoniss. voirs. hier 
te samen oeuergeleuert, dus alhier1) xx £ ix s. 

Betaelt aen handen van Gellis Janss. van Ledenberch 
dzomme van vijff  ende dartich ponden negen s. sesse d. 
tot xl grooten vlaems tpondt, ter oersaecke van verschey-

1) In margine: „ßlijckt van alle dese parthien mede bij ordonnantie 

vande gedeputeerden vande Staten mit quitantie op elcx ouergel." 
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den stucken mijn heeren Staten concernerende bij hem 
zedert JNouember vijff  ende taehtentieh tot den eersten 
Martij ses ende taehtentieh exeluys, geschreuen ende ge-
doubleert, blijckende bij die bijgevoechde specificatie  ende 
ordonnantie vande Staten in date den veerthienen Aprilis 
xvc ses ende taehtentieh. Onderteyckent Johan van Du-
uenvoerde, J. v. Abcaude ende van Merthen, B. van Lans-
croen ende J. Strick, Secretâris, met quitantie van Gellis 
voirs. hier te samen ouergeleuert, dus alhier 

xxxv £ ix s. vj d. 
Betaelt aen handen van Jan Bayart ende Johan Me-

ganck, clercquen ordinaris vanden heeren Staten Generael, 
dsomme van twe ende fcsestieh  ponden veertich s. van xl 
groten vlaems tpondt, ter cause dat zij sekere stucken 
ende mnnimenten voir die heeren Heermale ende Thin, 
ten dienste van Staten van Vtrecht, gescreuen hebben, 
breder vermoegens die specificatie  ende quitantie van voirs. 
clercquen, neffens  dordonnantie alhier oeuergeleuert van 
date den veerthienden July ses ende taehtentieh. Onder-
teyckent Adriaen van Suylen, J. v. Abcaude ende vau 
Merthen, B. van Lanscroen ende J. Strick, Secretâris, 
dus alhier lxij £ xiiij s. 

Betaelt aen Gillis Janss. van Ledenberch, clercq van 
mr Floris Thin, dsomme van vier ende dartich ponden 
sesthien s. ses d., ter cause van schrijuen ende doubleren 
sekere stucken ende munimenten mijn heeren Säten con-
cernerende, breder blijckende bij die speciflcäe  ende qui-
tantie van Gilles voirs. hier ouergeleuert neffens  dordon-
nantie vanden Staten van date den tweden Septemb. xvc 

ses ende taehtentieh. Onderteyckent Adriaen van Suylen , 
J. v. Abcaude ende van Merthen, B. v. Lanscroen ende 
J. Strick, Secretâris, dus alhier xxxiiij £ xvj s. vj d. 

Betaelt aen handen van Magdalena, weduwe van Coen-
rardt Heyndrickss., dsomme van hondert vier ende tseuen-
tich pondt zeuenthien s. ses d., ter cause van geleuerde 
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pampieren, zoe voir den Staten van Vtrecht als den Sta-
ten Generael der Vereenichde Prouintien, alhyer dyer tijt 
residerende, mitsgaders van andere materialen breder in 
die megaende specificae  verhaelt, blijckende bij ordonnan-
tie van date den thienden Augustj xvc ses ende tachten-
tich. Onderteyckent Adriaen van Suylen, J. v. Abcaude 
ende van Merthen, B,. van Lanscroen ende J. Strick, Se-
cretaris, mitsgaders quitantie van Magdalena voirs., hier 
te samen oeuergeleuert, dus alhier clxxiiij £ xvij s. vj d. 

Noch betaelt aen handen van Magdalena voirs. dsomme 
van een hondert drie ponden darthien s. tot xl groten 
vlaems tpondt, ter cause van geleuerde materialen ende 
behoeften  der Staten Camere, als pennen, ynckt, pampier 
en andersins, blijckende bij specificatie  ende quitantie van 
Magdalena voirs., alhier oeuergeleuert neffens  dordonnan 
van Staten in dato den vijfthienden  February xvc zeuen 
ende tachtentich. Onderteyckent Adriaen van Suylen, 
F. van Suylen van Nyuelt, B«. van Lanscroen ende J. Strick, 
Secretaris, dus alhier ciij £ xiij s. 

Betaelt aen handen van Wilhem Lamberfcss.,  cremer, 
dsomme van twee ende vijftich  ponden tot xl groten vlaems 
tpondt, vuyt oersaecke dat hij zedert den achten Augusti 
vijff  ende tachtentich tot den vier en twyntichsten Martii 
ses en tachtentich incluys, geleuert heeft  voir mijn heeren 
Staten in haer E. secretarie die nombre van twe hondert 
ende tsestich ponden keerssen. Item noch voort garnisoen 
opt fort  ter Eem tsestich pondt, maeckende te samen 
iijcxx keerssen, yeder pondt tot drye s. een oirtken, 
breder blijckende bij dordonnan vande Staten in date den 
vijffden  May xvc ses ende tachtentich. Onderteyckent 
Adriaen van Suylen, J. v. Abcaude ende van Merthen, 
R. van Lanscroen ende J. Strick, Secretaris, mitsgaders 
dattestäe van deurweerder Loenresloet ende quitantie van 
Wilhem Lambertss. voirs., hier te samen oeuergeleuert, 
dus alhier Iij £. 
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Betaelt aen handen van Thonis Lanffertsz.  tot Baern 
dsomme van hondert vijftich  ponden tot xl groten vlaems 
tpondt, op rekeninge ende in minderinge vanden turff  bij 
den Maerschalck Baexen, in voirraedt vant garnisoen opt 
huys ter Eem gecoft,  blijckende bij ordonnan van date 
de sesten Septemb. xvc ses ende taehtentieh. Onderteyc-
kent Johan van Duuenvoirde, J. v. Abcaude ende van 
Merthen, B. van Lantscroen ende J. Strick, Secretâris, 
ende quitantie van Mathijs van Heynsberch, die dese pen 
van wegen Thonis voirs. ontf'angen  heeft,  alhier te saemen 
oeuergeleuert, dus alhier l ) cl £. 

Betaelt aen handen van Steuen Lobe, Schoudt tot 
Doorn, dsomme van negen ende twyntich pondt achthien 
s. ses d. tot xl grooten vlaems tpondt, ter cause hij ach-
teruolgende zekere ordonnantie, den xvjen February vijff 
ende taehtentieh gemaeckt, zedert den xxjen February voirs. 
tot den xxven Septembris daer aen volgende exeluys, aen 
den Lieutenant ende Soldaten, leggende opt huys te Doorn, 
torff  ende keerssen bestelt heeft,  blijckende bij versehey-
den reeepissen ende quitantie van Lobe voirs. hier oeuer-
geleuert neffens  dordonnantie van Staten in date den een 
ende twyntichsten Octob. xvc vijff  ende taehtentieh. On-
derteyckent Johan van DuuenVoerde, J. van Abcaude ende 
van Merthen, B. van Lanscroen en J. Strick, Secretâris, 
dus alhier xxix £ xviij s. vj d. 

Betaelt aen Jacob van Couuerden, Schoudt van .Neder-
langbrouck ende van Cothen, dsomme van vier ende dar-
tich pondt vier s. tot xl groten tpondt, ter cause hij ach-
teruolgende zekere ordonnantie bij den Gedeputeerde van 
Staten den xvjen February vijff  en taehtentieh gemaeckt, 
vanden xxen February voirs. tot den lesten July des voirs. 
jaers daeraen volgende, van wege die van Cothen ende 

1) In margine: „Sij verdacht dese penn, aende principale ordonn. 
te corten." 
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Neerlangbrouck, op de huyssen van Sterckenburch ende 
Beuerweerdt torff  ende keerssen bestelt heeft,  blijckende 
bij verscheyden recepissen ende quitantie van *) 
hier te saemen oeuergeleuert neffens  dordonnantie van 
Staten in date den Vierden Nouember xvc vijff  ende tach-
tentich. Onderteyckent Johan van Duuenuoerde, J. v. Ab-
caude ende van Merthen, R. van Lanscroen ende J. Strick, 
Secretaris, dus alhier xxxiiij £ iiij s. 

Betaelt aen handen van Gerrit Gijsbertss., Schoudt tot 
Werckhoeuen, dsomme van veertich ponden munte aeser 
rekeninge, ter cause van torff  ende keerssen bij die van 
Werckhouen ende Nyendijck aent garnisoen van Beuer-
weert ende Sterckenburch verstreckt, blijckende bij die 
bijgevoechde recepissen ende quitantie van Gerrit Gijs-
bertss. voirs., hier te samen ouergeleuert neffens  dordon-
nantie vanden Staten in date den sesten January xv° ses 
ende tachtentich. Onderteyckent Adriaen van Zuylen , J. 
v. Abcaude ende van Merthen, Cor. van Malssen ende 
J. Strick, Secretaris, dus alhier xl £, 

Betaelt aen handen van Wilhem Lambertss. dsomme 
van hondert twaelff  ponden thien s. tot xl groten vlaems 
tpondt, in betaelinge van keerss. bij den zeluen, zoe tot 
behosff  vande voirs. Staten, als de garnisoenen vander Eem 
ende die Yaert geleuert, blijckende bij die aengehechte 
cedullen ende attestatie vanden duerweerder Loenresloet, 
hier te samen oeuergeleuert neffens  dordonnantie vande 
Staten in date den vijffthienden  Juny zeuen ende tach-
tentich. Onderteyckent Adriaen van Suylen, Lubbert van 
Parijs van Suydoert, R. van Lanscroen ende J. Strick, 
Secretaris, dus alhier cxij £ x s. 

Mijn heeren Gedeputeerde van Staten hebben den Ren-
dant geordonneert van sijnen ontfanck  inné te hauden de 
somme van hondert vijff  ende veertich ponden elff  schel-

1) Niet ingevuld. 
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lingen drye d. tot xl groën vlaems tponfc,  in voldoeninge 
van gelycke somme bij hem verstreckt tot betalinge van 
torff  en hout voor de camere vande heeren Staten, inden 
jaere ses ende taehtentieh, blockende by specification  ende 
certification,  hier tsamen ouergeleuert neffens  dordonnan 
vande Staten van date den vjen Marty xvc tnegentich. 
Onderteeckent Adriaen van Zuylen, Gerardt de Renesse, 
R. van Lanscroen ende de Secretâris Ledenberch, dus 
alhier cxlv £ xj s. iij d. 

iiija Soma ixcxevj £ iij s. iy d. 

Andere vuytgeuen ende betaelinghe bij desen Ren-
dant gedaen aen verscheyden arbeytsluyden, seip-
pers en diergelycken in voegen hier nae volcht. 

Betaelt aen handen van Jan Hagen dsomme van thien 
pondt ses d., ter cause van ysere naegelen bij hem gele-
uert tot die nye camers vander Staten, volgende die spe-
cificatie  ende quitantie van Jan Haghen alhier ouergele-
uert neffens  dordonnantie van date den zeuen en twyn-
tichsten May xvc ses ende taehtentieh. Onderteyckent 
Johan van Duuenuoerde J. v. Abcaude en van Merthen, 
Cor. van Malssen end J. Strick, Secretâris, dus alhier1) 

x I vj d. 
Betaelt aen handen van Joost Aertss. van Wijck, sloot-

maecker, dsomme van negen ende twyntich ponden vijff 
s. ses d. van xl grooten vlaems tpondt, ter cause van se-
kre yser ende slootwerck, by hem ten behoeue vande Sta-
ten geleuert, breder blyekende bij die specificatie  ende 
quitantie van Joost Aertsz. voirs., hier te saemen oeuer-
geleuert neffens  dordonnantie van date den sesthienden 
July xvc ses ende taehtentieh. Onderteyckent Adriaen 

1) In margine : ,, Bij ordonnan. ende quitan. op dese ende den na-
getogen partien ouergebl." 

Bijdr. en Meded, 6 
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van Suylen, J. v. Abcaude ende van Merthen, E. van 
Lanscroon ende J. Strick, Secretaris, dus alhier 

xxix £ v s. viij pen. 
Betaelt aen handen van Harmen van Leeuwen dsomme 

van drye ende veertich ponden achthien s. ses d. tot xl 
grooten vlaems tpondt, ter cause van verscheiden wercken 
bij hem tot behoeff  vanden Staten gemaeckt ende geleuert 
inde Staten camere, breder vermoegens die specificäe  ende 
quitantie vanden voirs. van Leuwen hier te samen oeuer-
geleuert, neffens  dordonnantie vaïï Staten in date den 
zeuenthienden Nouembris xvc ses ende tachtentich. On-
derteyckent Adriaen van Suylen, J. v. Abcaude ende van 
Merthen ende J. Strick, Secretaris, dus alhier 

xiiij £ xviij s. vj d. 
Betaelt aen handen van Joris Eobbertss., slootmaecker 

tot Wijck, dsomme van elff  pondt tot xl groten vlaems 
tpondt, ter cause van zekere boeyen bij hem aen Capitain 
Nicolas Mardo, garnisoen houdende op Duerstede, gele-
uert, blijckende by specificatie  ende attestatie van voirs. 
Capitain, alhier te saemen oeuergeleuert neffens  dordon-
nantie van Staten. Onderteyckent Johan van Duuenvoerde, 
J. v. Abcaude ende van Merten, E. van Lanscroen ende 
J. Strick, Secretaris, dus alhier xj £. 

Betaelt aen handen van Heyndrick Boeckenss., backer, 
ende Wilhem Wilhemss. dsomme van hondert acht ende 
tsestich pont tot xl grooten vlaems tpondt, ter cause vant 
repareren van sekere stuck wals, aent fort  vander Eem 
ingestort ende int bijgaen besteck breder gespecificeert, 
blijckende bij ordonnantie van date den twintichsten De-
cembris xvc vijff  ende tachtentich. Onderteyckent Adri-
aen van Suylen, J. v. Abcaude ende van Merthen, Cor. 
van Malssen ende J. Strick, Secretaris, mitsgaders qui-
tantie onder tmarck vaS voirs. Heyndrick ende Wilhem 
hier te saemen oeuergeleuert, dus alhier clxviij £. 

Betaelt aen handen van Eeinboudt vau Deuenter, toe-
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siender vande fortificatie  tot Amersfoert,  dzomme van vyf-
tich ponden tot xl grooten vlaems tpondt, ter cause hij 
sekere tijt op die voirs. fortificatie  opsicht gedraeghen heeft 
ende dat in maniere van leninghe. Dan alsoe die voirs. 
1 £ den Onlfanger  noyt gerestitueert sijn, brengt dselue 
alhier in rekeninge vermoegens dordonnantie van date den 
sesten Octobris vyff  ende tachtentich. Onderteyckent Adri-
aen van Suylen, J. v. Abcaude ende van Merthen, E. van 
Lanscroen ende J. Strick, Secretaris, met quitantie van 
voirs. Reinbout, hier te zamen ouergeleuert, dus a lh ier1 £. 

Betaelt aen handen van Niclaes Coupe, soetelaer vande 
compaignie van Cap11 JSTiclaes Mardo dsomme van drie ende 
veertich ponden negenthien s. tot xl grooten vlaems tpondt, 
ter cause van verteerde costen bij zekere huysluyden van 
Honswijck, bij hem gedaen, die ter ordonnantie vanden 
Gedeputeerden bij den voirs. Capitain gehaelt sijn, blijc-
kende bij die requeste, specificatie  ende quitantie van voirs. 
Coupe, hier te samen ouergeleuert neffens  dordonnantie 
vaïï Staten van daete den vijfden  February xvc ses ende 
tachtentich. Onderteyckent Adriaen van Suylen, J. v. 
Abcaude ende van Merthen, Cor. van Malssen ende 
J. Strick, Secretaris, dus alhier xiiij £ xix s. 

Betaelt aen handen van Thonis Otten cum sociis dsom-
me van vier ende dartich ponden twee s. tot xl grooten 
tpondt, ter oersaecke zyluyden aenden moelenwerff  op die 
Vaert, zekere tijt, inde aengehechte specificâe  gespecifi-
ceert, gearbeyt hebben, blijckende bij die voirs. specificatie 
ende quitantie onder tmarck van Thonis Otten, alhier te 
saemen oeuergeleuert neffens  die ordonnantie van date 
den elffden  Marty xvc ses ende tachtentich. Onderteyc-
kent Aeriaen van Suylen J. v. Abcaude ende van Mer-
then, R. van Lanscroen ende J. Strick, Secretaris, dus 
alhier xxxiiij £ ij s. 

1) In margine: „Sij dese penn, gerecouvreert vuyt den omslag op 
Eemlant te maken tot een fort." 

6* 
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Betaelt aen Matheus Janss., smit, dsomme van twe 
ende dartich ponden tot xl groën vlaems tpondt, ter oor-
saeeke van ysere werek bij hem geleuert aende fortifieatie, 
wachthuyssen ende poorten op de Vaert, blijckende bij 
specificatie,  attestatie ende quitantie van Matheus Janss. 
voirs., alhier te samen ouergeleuert neffens  dordonnantie 
van Staten van date den vijfthienden  Aprilis xvc ses ende 
taehtentieh. Onderteyckent Adriaen van Suylen, J. v. 
Abcaude ende van Merthen, B. van Lanscroen ende 
J. Strick, Secretâris, dus alhier xxxij £. 

Betaelt aen handen van Joachim van Schadenbrouck 
dsomme van vier ende twyntich ponden tot xl groeten 
vlaems tpondt, omme daer mede te voldoen zekere arbeyts-
volck, ter oersaecke van arbeytsloon bij hem verdient int 
opdoen vant hoey, twelck die dorpen vant Nederquartier 
geordonneert was hier binnen in St. Catharinen kercke 
te brengen, blijckende bij ordonnantie van date den eer-
sten Aprilis ses ende taehtentieh. Onderteyckent Adriaen 
van Suylen, J. v. Abcaude ende van Merthen, B. van 
Lantscroon ende J. Strick, Secretâris, mitsgaders quitan-
tie vande voorn Schadenbrouck hier te saemen oeuerge-
leuert, dus alhier xxiiij £. 

Betaelt aen handen van Adriaen Michielss., "Wilhem 
Peters en Mathijs Corneliss., Cornelis Engelss. ende Jacob 
Pieterss., scippers, dsomme van hondert vijftich  ponden 
tot xl grooten vlaems tpondt, ter cause zij ter ordonnan 
vande Staten, vijff  hondert Engeische Soldaten opwaerts 
nae Aernhem geuoert hebben, ende dit in minderinge der 
Staten maentel. quote, blijckende bij ordonnantie in date 
den elffden  Octobris xvc vijff  ende taehtentieh. Onder-
teyckent Johan van Duuenvoirde, J. v. Abcaude ende 
van Merthen, B. van Lantscroen ende J. Strick, Secretâ-
ris, mitsgaders quitansie van voirn scippers hier te samen 
ouergeleuert, dus alhier cl £. 

1) In margine: „Sij dese penn. de Généralité te reken. gebrocht op 
affcortinge  van Staten maentl. quote." 
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Betaelt in minderinge dor Staten maentelicke contribu-
t e aen handen van Joost Anthonisz. en Jan Gerritss., 
scippers van Vlissingen, dsomme van ses guld., hemluy-
den toegeuoecht ter cause stille te leggen aende Yaert 
met twe schepen Engeische Soldaten, van Vlissingen aldaer 
aengecommen sijnde, ende die zijluyden volgens taccordt 
met hemluyden gemaeckt voirts op Aernhem gevuert sou-
den hebben. Dan ouermits het stil weder sijn die voirs. 
schippers gelicencieert ende sijn dEngelsche te lande ge-
bracht, blijckende by ordonnantie van date den sesthien-
den Octobris xvc vijff  ende tachtentich. Onderteyckent 
Johan van Duuenuoerde, J. v. Abcaude ende van Merthen, 
R>. van Lantscroon ende J. Strick, Secretaris, mitsgaders 
quitansie van voirn schippers hier te samen ouergeleuert, 
dus alhier vj £. 

Betaelt in minderinge der Staten maentelicke contri-
bute aen handen van Egbert Wilhemss. dsomme van 
negen pondt acht s. drie d., ter cause van lonten ende 
tauw bij hem geleuert aen Wilhem van Driellenburch, 
Commissaris vant artillerye huys, breder blijckende bij 
specificatie  ende quitantie van Egbert Wilhemss. voirschre-
uen alhier oeuergeleuert, neffens  dordonnantie van date 
den lesten Octobris xvc vyff  ende tachtentich. Onderteyc-
kent Johan van Duuenuoerde, J.. v. Abcaude ende van 
Merthen, R. van Lantscroen ende J. Strick, Secretaris, 
dus alhier 2 ) ix £ viy s. iij d. 

Betaelt in minderinge der Staten maentelicke contribu-
t e aen handen Niclaes van Sompeken, Cameraer der stadt 
Vtrecht, dsomme van negen ponden zeuenthien schell, 
tot xl grooten vlaems tpondt, ter cause van sekere broot, 
kaes, bier ende torff,  bij hem geleuert aende Soldaten van 
Cap11 Symon Swaen, breder vermoegens die specificatie 

1) In margine : „Sij gedaen als bouen." 
2) In margine: „op Drielenb. om van dese lonth te verantwoorden*" 
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ende quitantie van voirs: Cameraer alhier ouergeleuert, 
neffens  dordonnantie vande Staten in date den twintich-
sten Decembris xvc vijff  ende taehtentieh. Onderteyckent 
Adriaen van Suylen, J. v. Abcaude ende van Merthen, 
Cor. van Malssen ende J.Strick, Secretâris, dus alhier1) 

ix £ xvij s. 
Mijn heeren Gedeputeerde vanden State gelet hebbende 

op die requeste van Harman Jacobss. ende sijne bijçe-
voechde verificatien,  ende daer beneffens  gehoort geloeff-
weerdige persoonen, die kennisse hadden vant gel t ende 
anders, twelck hem suppliant ontnomen es geweest, heb-
ben den zeluen in regardt van dien geremitteert dsomme 
van vijff  ende twyntich gulden eens, ende den Rendant 
geordonneert den suppliant dselue xxv £ te laeten corten 
aent geene hij als gadermeyster van Ouerlangbrouck scbul-
dich es aende encle oudts. gelden, versehenen Joannis 
lxxxvj, blyckende by de requeste verificatien  alhier ouer-
geleuert neffens  dapostille van voirs. requeste van date 
den twe ende twyntichsten Juny ses ende taehtentieh. 
Onderteyckent J. Strick, Secretâris, dus alhier xxv £. 

va Soffia  vjcxlvj £ x s. ix d. 

Andere vuytgeuen bij den voirs. Cameraer gedaen 
aen Johan van Loenresloet, Deurweerder van hee-
ren Staten, nopende het salaris vande brieuen te 
bestellen opde beschrijuinge vanden Staten. 

Betaelt aen handen van Jan van Loenresloet, deur-
weerder vanden Staten, dsomme van sestien pondt sesthien 
schellingen, ter cause van vier verseheyden besehrijvinge 
vanden Staten, gedient hebbende op den xvijen ende xixen 

Aprilis ende den vjeû May; weluerstaende dat den vje^ 
May voirs. twee verseheyden beschrijuinge den een dach 

1) In margine : Sij dit de Généralité mede in reeckeninge gebrocht. 
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nae den anderen vuytgesonden waeren. Blijckende bij or-
donnantie van date den twaelffden  May xvc ses ende tach-
tentich, onderteyckent Adriaen van Suylen, J. v. Ab-
caude ende van Merthen, R. van Lanscroen ende J. Strick, 
Secretaris, mitsgaders quitansie van voirs. Loenresloet, 
hier te saemen oeuergeleuert, dus alhier xvj £ xvj s. 

Betaelt aen handen van Jan van Loenresloot dsomme 
van acht ponden acht schell., ter cause van twe verschey-
den beschrijuunge, daer van die leste gedient heeft  den 
xxiijen Juny ses ende tachtentich; blijckende bij ordonnan-
tie in date den sesthienden July xvc ses ende tachtentich, 
onderteyckent Johan van Duuenvoerde, J. v. Abcaude 
ende van Merthen, Cor. van Malssen ende J. Strick, Se-
cretaris, met quitantie vanden voirn Loenresloet hier te 
samen oeuergeleuert, waer omme alhier viij £ viy s. 

Noch betaelt aen handen van Jan van Loenresloet voirs. 
dsomme van twaelff  pondt twaelff  schell., ter cause van 
drye verscheyden bescryuinge van Staten, gedient heb-
bende opten eersten ende vierden Augusti, mitsgaders op 
den sesten Septembris âo ses ende tachtentich, blijckende 
bij ordonnantie van Staten van date den zeuenden Sep-
tembris voirs., onderteyckent Adriaen van Suylen, J. v. 
Abcaude ende van Merthen, R. van Lanscroen ende J. 
Strick, Secretaris, met quitantie van voirn. Loenresloet 
hier te samen ouergeleuert xij £ xy s. 

Hier en bouen noch betaelt aenden voirschreuen deur-
weerder dsomme van twaelff  pondt twaelff  schellingen, al 
ponden van veertich grooten vlaems, ter cause van drie 
verscheyden beschrijuinge, gedient hebbende den xxjen 

Septembris, den iiijen ende den xviijen Octobris ses ende 
tachtentich, blijckende by ordonnantie van vijff  ende twin -
tichsten Octobris voirs., onderteyckent Adriaen van Suy^ 

1) In margine: „Blijkt van alien desen mede bij ordonnan. ende 

quitan. hyer ouergenomen." 
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len, J. v. Abcaude ende van Merten, Cor. van Malssen 
ende J. Strick, Secretâris, met quitantie van voirs. duer-
weerder hier te samen ouergeleuert, dus alhier xij £ xij s. 

Betaelt aen handen Emmeken, weduwe wijlen Anthonis 
Anthoniss., concherye vanden groten Capittelhuysse in 
Dom tXJtrecht, dsomme van negen en twyntich ponden, 
ter oirsaecke van hair ordinaris ende extraordinaris moy-
ten van directie camere vanden geestelicke goederen, 
mitsgaders haer jaerlixe gaye, versehenen den j e n Nouem-
ber ses en taehtentieh, vermoegens dacte van mijn heeren 
Staten van date den xxixen Octobris äo xvc negen en tse-
uentich ende quitantie van voors. wede in date den zeuen-
den Nouembris voors. hier te samen oeuergeleuert, dus 
alhier l ) xxix £. 

vyR Somma lxxix £ viij s. 

Ander betaelinge bij den voirs. Cameraer gedaen mijn 
E. heere den Domdeken van Vtrecht,,dat zijne E. 
toecompt van generale beschrijuinge vanden Staten, 
mitsgaders van weddens, gagie vanden Greffier  van 
Hoeue Prouintiael tXJtrecht, den Aduocaet-Secre-
târis ende andere dieners vanden Heeren Staten, 
ende voirts vant concipieren, scrijuen ende grosse-
ren deser rekeninge met de presentiegelden van 
Staten gedeputeerde ter auditie deser rekeninge 
gecommitteert. 

Betaelt aen handen van Jan van Duuenuoerde, Dom-
deken tUtrecht, dsomme van vijff  ende twintich ponden 
vier schellingen tot xl grooten vlaems tpondt, ter cause 
van twaelff  verseheyden beschrijuinge van Staten, gedient 
hebbende den xxixen January, den xxiiijen February, xvijen 

Martij, xixen en xxv.ijen Aprilis, vjen ende xxvijen May, ijen 

I) In margiue: „bij de acte Vande Staten ende quitan. hier ouergel.' 
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en xiijen Juny, j e n ende iiyen Augusti, mitsgaders den vjen 

Septembris, al te samen de äo xvc ses ende tachtentich, 
blijckende bij ordonnantie van date den negenden Septem-
bris voirs., onderteyckent Adriaen van Suylen, J. van Ab-
caude ende van Merthen, B. van Lanscroen ende J. Strick, 
Secretaris, met quitantie van mijn heere die Domdeken 
voirs. alhier te samen oeuer geleuert, l) dus hier xxv £ iiij s. 

Niclaes van Berck, Canonick St. Jans tUtrecht ende 
Cameraer van heeren Staten van Vtrecht, vanden oudts. 
gelden heeft  ingehauden dsom van drye hondert ponden 
munte deser rekeninge, ter cause hij dit offitium  voor den 
tijt van desen jaere bedient heeft,  dus alhier in vuytge-
uen dzelue 2) iijc J. 

Betaelt mr Fioris Thin, Aduocaet vanden heeren Staten 
van Vtrecht, dsomme van thien hondert ponden tot veer-
tich grooten vlaems tpondt, ter cause van een jaer gagie 
hem als Aduocaet vanden voirs. Staten, versehenen den 
xjen dach Decembris xvc ses ende tachtentich, blijckende 
by quitantie, inhaudende die voirs. somme onder die handt 
van mr Floris voirs. hier oeuergeleuert, dus alhier3) xc £. 

Betaelt Jan Strick, Secretaris van myn heeren Staten 
van Vtrecht, dsomme van ses hondert vijftich  ponden tot 
xl grooten vlaems tpondt, in betaelinge van een jaer ga-
gie ofte  traetements, hem als Secretaris vande Staten ver-
sehenen zedert Martini xvc vijff  tot Martini zes ende tach-
tentich incluys, blijckende bij quitantie in date den xijen 

Nouembris xvc ses en tachtentich alhier oeuergeleuert, 
dus hier vijcl £. 

Betaelt mr Adriaen vander Burch, Griffier  inden Houe 
van Vtrecht, dsomme van veertich ponden munte deser 
rekeninge, ter cause van een jaer pensioen, hem als Grief-

1) In margine : >*bij ordonn. ende qui tan. hyer ouergel." 
2) In margine: „Ords als in voirgaen. reken." 

3) In margine: „bij vyer quitan. ende als in voorgaende reken." 
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fier  vanden Hoeue by den Staten sLants van Vtrecht toe-
geuoecht ende versehenen corsauont xvc vijff  ende taehten-
tieh, blijeken bij quitantie van date den xxiiijen Decembris 
xvc vijff  en taehtentieh alhier oeuergeleuert, dus hier xl Jß. 

Geuert van Amerongen, Procureur inden Houe Prouin-
tiael tUtrecht, betaelt dsomme van achthien ponden tot 
xl groten vlaems tpondt, ter cause van een jaer wedden, 
hem als Procureur van Staten van Vtrecht versehenen den 
eersten Nouembris xvc vijff  ende taehtentieh, blijckende 
bij zyne quitantie in date den xxviijen Nouembris zes en 
taehtentieh alhier oeuegeleuert, dus hier xviij £. 

Duerweerder sHoeffs  van Vtrecht betaelt dsomme van 
ses pondt tot xl grooten vlaems tpondt, ter cause van een 
jaer weddens, hem als deurweerder vanden Hoeue ver-
sehenen den eersten Augusti ses ende taehtentieh, vuyt 
saecke hij mijn heeren Staten geduerende deser rekeninge 
gedient heeft  als zij aen mijn heeren vanden Houe te doen 
hebben gehadt, blijckende bij quitantie van voirs. Deur-
weerder van date den vierden Octobris xvc ses en taeh-
tentieh alhier oeuergeleuert, dus l ) vj £. 

Johan van Loenresloot, duerweerder van mijn heeren 
Staten van Vtrecht, betaelt dsomme van twee hondert 
ponden tot veertich groten vlaems tpondt, vuyt zaecke 
van een jaer gaige, hem als duerweerder van mijn hee-
ren Staten, versehenen den xiiijen Octobris ses en taehten-
tieh, blijeken bij vier verseheyden ordonnantien van Ge-
deputeerde van Staten van verseheyden daten met quitan-
tien van voirs. Loenresloot daer thoe dienende hier te 
samen oeuergeleuert, dus hier ijc £. 

Betaelt die weduwe van za. Heyndrick Lijster, Aduo-
caet van heeren Staten van Vtrecht, dsomme van hondert 
vyftich  ponden tot xl groën vlaems tpondt, in betaelinge 

1) In margine : „Sij dese text voortaen gedresseert volgens den last 

op des rendants tweede reeken. gestelt." 
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vant vierendeeljaers gagye, int welcke hij deser werelt 
ouerleden is en hem versehenen was den xiijen May ses 
en tachtentich, blijcken bij quitantie van wede van zal. 
Lijster, in date den xxven May âo xvc ses ende tachten-
tich, dus alhyr cl £. 

Noch betaelt dsomme van drye ponden x s., ter cause 
van een nye rentheboeck te doen schrijuen, waer naer 
men betaelt heeft  dese renthen, versehenen Bartholomei 
ende Petri ses ende tachtentich, mitsgaders alle andere 
nauolgen termijnen, dus alhier l ) iij JB x s. 

Betaelt den Gecommitteerde vanden Staten, binnen 
Vtrecht resideren, die oeuer thoiren deser rekeninge ge-
seten hebben, te weeten mijn E. heere den Domdeken 
off  Jan Rengers, Canonick St. Jans, in zijn plaetse den 
Deken van St. Jans en Henrick Buth, Canon sinte Ma-
rien, van wegen die Geëligeerden van vyff  Collégien, jonck. 
Niclaes van Zuylen van Drakenborch, heer vander Zeuen-
der, joncker Maxm van Baecxen ende joncker Vrerick van 
Niuelt, van wegen de Ridderschap, joncker Niclaes van 
Oostrum, eerste Burgerm, van weegen der Stadt Vtrecht, 
elex twee dagen xx schell, sdaechts, de Domdeken voir 
dubbelt gerekent, maict te samen 2) xvj 

Noch betaelt den Gecömitteerde van Staten, die oeuer 
thoiren deser rekeninge geseten hebben ende buyten deser 
stadt residerende, te weten van wegen de Steden, alse 
Hermen van Dompselaer van wegen die van Amersfoort, 
Hermen van Scherpinck van wegen die van Renen, Frans 
van Cleeff  van wegen die van Wijck, Hector Hebj (?), van 
wegen die van Montfoort,  mitsgaders den Ontfanger,  elex 
twee dagen, segge elex twee ponden, f.  tesamen xx £. 

Gielis van Ledenberch, Secretaris vanden Staten, betaelt 
oeuer sijne presentie ende vacatien den tyt van twee dagen 

iij Ä. 

1) In margine: ,.als in voorgaende reken." 
2) In margine: „habeant als in de respectiue texten/' 
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Noch Gos. vander Voort, Seer, vande stadt Vtrecht, 
voir sijne vacatien en de pen te voeren twee dagen, segge 
een pont x s., f.  iij £. 

Noch betaelt den clercq vanden Secretâris, die dappos-
tillen op dese ende dander rekeningen gestelt ende te 
samen gelijck gemaeckt heeft,  zoe tot behoeff  vanden Ont-
fanger  als den Gedeputeerden , ende naer ouder gewoente 
elex dsijne geleuert heeft,  waer voir mijn heeren hem toe-
geleydt hebben dsomme van xij £. 

Betaelt Jan van Loenresloet, duerweerder van mijn 
heeren Staten, oeuer sijne presentie xv s. 

Compt desen Ontfanger  noch voir tminuteren, grosseren 
ende dobbleren deser rekeninge elex c en xx bladeren 
schrifts,  daer van hem Ontfanger  compt voir deerste re-
keninge van elck bladt eenen schell ing ses denier ende 
voir dander twaelff  yeder bladt eenen schelling omme 
dselue te destribueren, fac.  lxxxj £. 

vija Soma ijmvexxvij £ ix s. 

Penningen hier vooren gerekent ontfangen  ende noch-
tans niet ontfanghen. 

Onder Honswijck syn aen vuyterweerden, toecommende 
den Graue van Oulenburch, beloepen negen ende dartich 
oudtsc1 dartich schelling negen denier, dwelcke staen tot 
verclaeringe vande Ma11 ende dat bij consent van mijn E. 
heere ende den drye Staten van Vtrecht, waeromme al-
hier xxxix oudts. xxx s. ix d. 

Ameyde blijft  onbetaelt met hondert acht en dertieh 
oudts. thien denier ob., daer van desen Cameraers voor-
saet by ordonnantie belast es geen penningen van tont-
fangen  ter tijt toe dat verclaert sal zyn off  zyluyden onder 
Hollandt ofte  tlandt van Vtrecht contribueren sullen, als 

1) lu margine: „als in voorgaende reken," 
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gebleken es bij ordonnantie op gelijcke rekeninge getoont, 
dus alhier cxxxviy oudts. x d. ob. 

viij» Soma xxxix £ xix s. x d. ob. 

Ander restanten vande affgegrauen  erffuen  tot die 
bolwercken rontsom deser stadt affgegrauen. 

Groote Coeuelswaey bedraecht het encle oudts. gelt 
vande affgegrauen  eruen int jaer vj £ xviij s. iij d. 

Onder Tollensteech cum suis voir een jaer, volge dacte 
in date den xxvijeu Marty lxxxij, bedragen die affgegrauen 
eruen vj s. xiiij pen. 

Onder tLijnpat wort gecort int jaer v £ xy s. vj d. 
Onder Domproesten gerecht staen die affgegrauen  erff-

uen tot decisie van Staten ende wordt den Ontfanger  by 
prouisie gecort int geheele jaer 2 ) 

Noch bedraecht het erff  van Sorch, dat leech leydt, 
vj s. ix d. 

ixa Soma xvj £ iiij s. vj d. 

Andere restanten hier voorens gerekent ontfangen 
als noch niet ontfangen. 

Encle oudts. geldt versehenen Martini vyff  ende tach-
tentich. 3) 

Groote Coeuelswaey iij £ ix s. ij pen. 4 ) 
Absteden ix s. 
Cleyn Coeuelswaey, Tollesteech, Oost- ende Westrauen 

j £ v s. xv pen. 5) 

1) In margine: „men lijt dese restanten bij maniere van prouisie." 
2) Niet ingevuld. 
3) In margine: „Loq. mit dheeren Staten om te disponeren op 

dese restanten." 
4) Is geschrapt. 
5) In margine: „men lijt alle dese restanten op de hant ende on-

dertekeninge vande panders op de reken. vanden Ontfanger  gedaen 
ende hier op gesien, met laste dat den Ontfanger  gehouden sal zijn 
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't Lijnpat ij £ ij s. v pen. 
Domproesten gerecht. j £ x s. j pen. 

't Nederquartier. 

Abcaude Aesdon viij £ viij s. x pen. 
Cortehoeff  yij £ xv s. xj pen. i) 
Achfcienhouen  x £. 
d'Ondiepen ij £ xvij s. ij pen. 
Oostueen xxv £ xviy s. iiij pes. 

Eemlandt. 

Die vrijheyt van Amersfoert  xciiy £ v s. j pen. 
Soest xiiij £ xvj s. ij pen. 
't Hoochlandt, Seldert, Emelaer ende Slaech 

clxviij £ iiij s. viij pes. 
Luesden cix £ xij s. xv pen. 
Hamersfelt  lvij £ xv s. viij pen. 
Eembrugge liiij £ ij pen. 
Duyst cxiiij £ xij s. xiij pen. 
dHaer xix £ vj s. viij pen. 
"Woudenbercb clxxxiiij £ xiiij s. 

't Oeuerquartier. 
Die vrijheyt van Rhenen clxvij £ v s. vij pen. 
Leerssum viij s. j pen. 
Doorn ende Darthuyssen xj £ v s. xv pen. 

de inninge van dese restanten te diligenteren ende daer toe zijn vterste 
debuoir te doen, volgende 'tve ende xje poincten vande ordonnantien 
inden jare 1587 gemaeckt, tot welcken eynde alle dordon nan tien op 
de voirs. restanten op de naem van desen ontfanger  gemaeckt ende 
vuytgegenen sullen worden ende voirts gestelt achter tslot deser re-
kening om te moegen weeten hoe nae deselue restanten geint zijn, 
alles conform  de resolutie vande Staten op den xjen ende xixen Marty 
1591 genomen ende opde eerste rekening van dubbelt outschilt gelden 
ouergeleuert." 

1) Geschrapt. 
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Eijsenburchs gerecht ij £ xvj s. iiij pen. 
Driebergen, Seyst ende Waels gerecht ij £ v s. xiiij pen. 
Stoetwegen ij £ viij s. j pes *) 
Oeuerlangbrouck xij £ iij s. iiij pen. 
Neerlangbrouck xv £ vij s. iiij pen. 
Sterckenburch xij £ s. j pen. 
Werckhouen j £ xvj s. iiij pen 
Hauten ende Goey v £ xix s. xij pen. 
Schoenauwen iiij £ iiij s. vj pen. 
Schalckwijck iij £ xviij s. iiij pen. 
Tull ende 't Waell xvij s. viij pen. 
Honswijck voor tvierendeel xv £ iij s. x pen. l ) 
Beynauwen vj £ x s. xij peïï. 
Odijck j £ j s. xiiij pefî. 
Bunnick j £ xiij s. xij pen. 
Bilth xxxviij £. *) 
Hagesteyn lxxij £ vj s. vj pen. 

ja Eecette xjclxx £ vj s. viij d. 

Eestanten van enclen oudts. gelden, verscenen Joan-
nis ses ende tachtentich. 

Groote Coeuelswaey vj £ xvij s. vj d. 
Absteden ix s. 
Cleyn Coeuelswaey cum suis v £ ij s. 
't Lijnpat ij £ ij s. v pen. 
Domproesten gerecht j I x s. j pen. 

't Nederquartier. 

Brueckelen, Turcx ende sint Peters gerecht 
xv £ xiiij s. ix pen. 

Westbrouck xiij £ vj s. vj pen. 
Achthienhouen y £ j s. x peS. 
dOndiepen j £ viij s. vj pen. 
Oostueen sij £. 

1) Geschrapt. 
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Lopyck vij £ j s. 
'tNedereyndt van Jutphaes iy £ xiiij s. xy pen. 

Eemlandt. 

Soest ende Nederzeldert clxxj £ xvj s. vj pen. 
't Hoochlandt, Ouerseldert, Emelaer ende Slaech 

iijcviy £ v s. xy peïï. 
Luesden ende Lockhorst xviij £ v s. y pen. 
Hamersfelt xix £ xviy s. ix pen. 
Snorrenhoeff xvij £ ij s. v pen. 
Stautenberch xîiij £ xiiij s. xiiij pen. 
Maern ix £ xvij s. vij pen. 
Mersberg xxiy £ xviy s. viij pen. 
Duyst cxiiy £ xy s. xiij pen. 
dHaer xxj £ viij s. xiiij pen. 
Waudenberch «clxxxiiy £ xiiij s. 
Rhijnswoude lxvj £ v s. xy pen. 

't Oeuerquartier. 

Die vryheydt van Rhenen clxvij £ v s. vij pen. 
Ameronghen xlviij £ v s. iiy pen. 
Seyst, Driebergen en Waels gerecht j £ xix s. viij pen. 
Stoetwegen 1) 
Oeuerlangbrouck iy £ xiy s. iiy pen. 
Neerlangbrouck xx £ xj s. x pen. 
Sterckenburch j £ vj pen. 2) 
Cothen v £ ij s. 2) 
Werckhoeuen j £ xij s. viij pen. 2) 
Hauten ende Goey iij £ xv s. viij pen. 
Schoenauwen j £ ix s. x pen. 
Schalckwijck vij £ y s. viy pen. 
Honswyck voir tvierendeel xv £ iij s. x pen. 2) 

1) De som is geschrapt. 

2) G-eheel geschrapt. 
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Vreeswijck 
Bunnick 
Hagesteyn 

x £ iiy s. x pèïî. 
x £ ix s. xij pen. 

ijcxij £ viij pen. 
xa Soma ijmvjlxxxvj £ v s. ij d. 1) 

Tolis Soma van al den vuytgeuen deser reken 
xxiijmvcx xxiiij £ xj s. 

Ende dselue affgetogen  vanden ontfanck  compt noch 
meer ontfangen  als vuytgeuen jcxxxiiij £ xj s. xj d. 

Daer bij gevoucht tgene dese Ontfanger  bij slote van 
zijne derde en voirgaen reken schuldich blijft  aise vmlxvj 
£ xv s. vij d. öb. 

Compt dat dese Ontfanger  van dese en zijne drie voor-
gaen rekenn schuldich blyft  te samen die gedragen zijn 
opt slot van naervolgen reken , dus alhyer 

Aldus gehoort en gesloten bij de heeren daer toe bij de 
resolutie vande Staten vanden xxiiijen February 1591 ge-
ordonneert ende gecomteert op den xixen dach Marty xvc 

een tnegentich. 

1) In margine: ,,Op de rekeninge voor den ontfanger  stont onder 
die restanten: de bouen ges. restanten kennen wij onders. deuchde-
lijck te zijn ende noch staen te ontfangen,  actum den xiiij en Martij 
91, was onderth. Jan van Aemstel, A. Hessels, H. Zeiss." 

vmijcj £ vij s. vj d. ob. 

Quyte. 

In kennisse van mij, 
L. Ledenberch, Secr. 

Bijdr. en Medea. IY. 7 
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