
 (f 1) 
 
    Die ouwde 
    kohieren 
                                      Quoier tot de verpondinge 
                                      in de stadt van Hat- 
                                      tum 
    Taxatie van de huijsen                 Taxatie van de scharen 
 
                  De Stadswage ende corps 
                  de guarde, bewoont bij een 
                  olde predicants weduwe 
                  de wage noch corps de 
                  guarde ende sijn niet ge- 
                  taxeert, maer is 't huijs 
                  getaxeert op 
 
    1-10-         13-10-           0-0- 
 
                  Wijer Janssen eijgenaer 
                  ende selffs gebruijcker van 
                  een huijs met dardehalff 
                  schaer op Hoenweerdt ge- 
                  taxeert op 24 carolus gulden 
    1-14-         15-6-            13-15-                 2-5-9 
 
                  de kercke een huijs 
 
 (f 1v) 
                  daer Henricus Boerman 
                  den organist ende schoolmr. 
                  in wonen                                memorie 
 
                  Thomas Jacobs eijgenaer 
                  ende selffs gebruijcker 
                  van een huijs met 3 1/2 
                  schaere op Hoenweerdt 
                  getaxeert op 30 carolus 
                  gulden 
    2-0-          18-0-            19-15-                 3-5-9 
 
                  hiervan heeft Jan Hen- 
                  rixen Pupenberch een 
                  camerke voor 10 gulden 
 
                  de Weheme so de pre- 
                  dicant Theodorus van 
                  Staverden bewoont                       memorie 
 
 (f 2) 
                  de schoole daer Thomas 
                  Arnoldi duijtsche schoolmr 
                  in woont                                        
                                                          memorie 
 
                  Burgemr Haelboom eij- 
                  genaer ende gebruijcker 



                  van een huijs met 3 1/2 
                  schaere getaxeert op 
                  25 carolus gulden 
    1-14-         15-6-            19-5-                  3-4- 
 
                  joffer Ripperbants eij- 
                  genaersche van een huijs 
                  met 3 1/2 schare ende 
                  schuijr op 25 carolus gulden 
    1-14-         15-6-            19-5-                  3-4- 
 
                  d'erffgenamen van 
                  wijlen jr Jacob van 
                  Lennep eijgenaers van 
 (f 2v) 
                  een huijs met dardehalff 
                  schaer, pachter Thonis 
                  Carnebeeck doet te pacht 
                  20 carolus gulden 
    1-4-          10-16-           13-15-                 2-5-9 
 
                  Henrick Henricks Pronck 
                  eijgenaer ende gebruijcker 
                  van een huijs met an- 
                  derhalff schaer getaxeert 
                  op 18 carolus gulden 
    1-10-         13-10-           8-5-                   1-7-6 
 
                  burgemr Derck van 
                  Heerde eijgenaer ende 
                  Joost van Lochem pach- 
                  ter van een huijs met 
                  3 1/2 schaer doet 42 carolus 
                  gulden 
    2-8-          21-12-           19-5-                  3-4-  
 (f 3) 
                  Egbert Jans eijgenaer 
                  ende selffs gebruijcker van 
                  een huijs met 3 1/2 schaer 
                  getaxeert op 38 carolus gulden 
    2-4-          19-16-           19-5-                  3-5- 
 
                  burgemr Derck van Heerde 
                  eijgenaar ende gebruijcker 
                  van een huijs met 2 1/2 
                  schaer ende schuijr getax- 
                  eert op 42 carolus gulden 
    3-12-         32-8-            13-15-                 2-5-9 
 
                  die heer Nieuwenheijm 
                  drost van Goch eij- 
                  genaer, Hermen Peters 
                  ende Derck Jacobs pach- 
                  teren van een huijs met 
                  3 1/2 schaer doet te pacht 32 carolus gulden 
    1-16-         16-4-            19-5-                  3-5- 
 



 (f 3v) 
                  die gemelte drost eij- 
                  genaer Gerbrecht Groot- 
                  hans pachtersche van een 
                  huijs met een schaer, doet 
                  te pacht 9 goltgulden 
    1-0-          9-0-             5-10-                  0-18-3 
 
                  Court Jans Clumper 
                  eijgenaer ende gebruijcker 
                  van een huijs met 1 1/2 
                  schaer getaxeert op 
                  16 carolus gulden 
    1-0-          9-0-             8-5-                   1-7-6 
 
                  d'erffgenamen van 
                  wijlen jr Jacob van 
                  Lennep eijgenaars die weduwe 
                  van lieutenant Lennep 
                  gebruijckersche met vijff 
                  scharen ende een cleijn    
 (f 4) 
                  schuijrken getaxeert op 
                  42 carolus gulden 
    2-4-          19-16-           27-10-                 4-11-9 
 
                  Jan van Rhenen eijgenaer 
                  ende selffs gebruijcker 
                  van een huijs met vijff 
                  scharen getaxeert op 
                  42 carolus gulden 
    2-10-         22-10-           27-10-                 4-11-9 
 
                  die stadt eijgenaer, 
                  Thonis Jans Muller 
                  pachter van een huijs 
                  met 2 1/2 schaer doet te 
                  pacht 20 goltgulden 
    1-16-         16-4-            13-15-                 2-5-9 
 
                  die stadts stallen daer- 
                  inne het geschut, wagen- 
 (f 4v) 
                  holt ende andere mate- 
                  rialen bewaert wort                     memorie 
 
                  die stadt eijgenaer, 
                  Gerrit Crijt pachter van 
                  een huijs met 1 1/2 schaer 
                  doet te pacht 11 goltgulden 
    1-0-          9-0-             8-5-                   1-7-6 
 
                  een huijs de stadt toe- 
                  behorende daerin enige 
                  verdreven luijden om niet 
                  woonen 
    0-10-         4-10- 



 
                  die stadt eijgenaer 
                  van een huijsken ende 
                  stalleken, Derck Jans 
                  pachter doet 7 carolus gulden 
    0-18-         8-2-                               Ú 
 (f 5) 
                  d'arme vrouwen eijgenaer- 
                  schen van een huijsken, 
                  Claes Guilliam pachter 
                  doet te pacht 8 carolus gulden 
    0-16-         7-4- 
 
                  die gemeine armen eij- 
                  genaers Henrick Janssen 
                  pachter van een huijs 
                  met 2 1/2 schaer doet te 
                  pacht 18 carolus gulden 
    0-16-         7-4-             13-15-                 2-5-9 
 
                  die stadt eijgenaer, 
                  Henrick Bornman pach- 
                  ter van een stal gevet 
                  te pacht 3 goltgulden 
    0-7-3         3-15-7 
 
                  die stadt eijgnaer, 
 (f 5v) 
                  Gerrit Gerrits pachter 
                  van een stal geeft te 
                  pacht 4 1/2 goltgulden 
    0-12-6        5-13-4 
 
                  Jan Muller eijgenaer 
                  ende gebruijcker van een 
                  huijs met 2 1/2 schaer getax- 
                  eert op 18 goltgulden 
    1-14-         15-6-            13-15-                 2-5-9 
 
                  die schole                              memorie 
 
                  Jan Grijs bewoont een 
                  van deses stads toorns 
                  om niet 
    0-5-          2-5- 
 
                  Henrick Janss bewoont een 
                  van deses stadts toorns om niet 
    0-5-          2-5- 
 (f 6) 
                  die weduwe van Hermen 
                  Jans bewoont een van 
                  deses stadts toorns om 
                  niet, pauper                            memorie 
 
                  die poorte bij het casteel 
                  daerop mede schole ge- 



                  houden wort bij Henrico 
                  Bornman                                 memorie 
 
                  Jacob Melchiors eijgenaer 
                  ende gebruijcker van een 
                  huijs met 2 1/2 schaer getax- 
                  eert op 26 carolus gulden 
    1-14-         15-6-            13-15                  2-5-9 
 
                  Thonis Bernts eijgenaer 
                  ende gebruijcker van een 
                  huijs met vijff schaeren 
                  getaxeert op 45 gulden 
    2-12-         23-8-            27-10-                 4-11-9 
 
 (f 6v) 
                  dit hiervoren staende huijs 
                  is beswaert met 15 carolus gulden 
                  aen den armen binnen dese 
                  stadt 
 
                  Bartholdus Avercamp eij- 
                  genaer, de rentmr Cruijner 
                  pachter van een huijs met 
                  5 scharen doet te pacht 
                  60 carolus gulden 
    4-0-          36-0-            27-10-                 4-11-9 
 
                  hiervan heeft Aert Daems 
                  een camerken off aff- 
                  dack voor 15 gulden 
 
                  Evert Stevens eijgenaer 
                  ende gebruijcker van 
                  een huijs met vijff 
                  scharen getaxeert op 
                  45 carolus gulden 
    2-14-         24-6-            27-10-                 4-11-9  
 (f 7) 
 
    die Kerckstraet 
 
                  Jan Dries Smith eijgenaer 
                  ende gebruijcker van een 
                  huijs met vijff scharen 
                  getaxeert op 45 carolus gulden 
    3-0-          27-0-            27-10-                 4-11-9 
 
                  Derck Adams eijgenaer 
                  ende gebruijcker van een 
                  huijs met 4 1/2 schaer ge- 
                  taxeert op 36 carolus gulden 
    2-8-          21-12-           19-5-                  3-4-3 
 
                  Thonis Aerts eijgenaer 
                  ende gebruijcker van 
                  een huijs met vijff scha- 



                  ren getaxeert op 45 
                  carolus gulden 
    2-16-         25-4-            27-10-                 4-11-9 
 
 (f 7v) 
                  Henrick Jans eijgenaer 
                  ende gebruijcker van een 
                  huijs met 3 1/2 schaer ge- 
                  taxeert op 28 carolus gulden 
    2-0-          18-0-            13-15-                 2-5-9 
 
                  die rentmr Johan Opgelder 
                  eijgenaer, Stoffel Janssen 
                  pachter van een huijs met 
                  2 1/2 (doorgehaald:mergen) schaer, doet te 
                  pacht 25 carolus gulden 
    1-8-          12-12-           13-15-                 2-5-9 
 
                  Die voornoemde rentmr eijgenaer 
                  ende gebruijcker van een huijs 
                  met 5 scharen getaxeert 
                  op 48 carolus gulden 
    3-4-          28-16-           27-10-                 4-11-9 
 
                  Joffer Andrea van Lennep            
 (f 8) 
                  eijgenaersche ende gebruijcker- 
                  sche van een huijs met 
                  vierdehalff schaer ge- 
                  taxeert op 40 carolus gulden 
    2-12-         23-8-            19-5-                  3-4-3 
 
                  Joffer van Lennep eijge- 
                  naersche ende gebruijckersche 
                  van een huijs met 3 1/2 
                  schaer getaxeert op 55 
                  carolus gulden 
    4-10-         40-10-           19-5-                  3-4-3 
 
                  Jan Everts eijgenaer 
                  ende gebruijcker van een 
                  huijs met 5 schaeren 
                  getaxeert op 48 carolus gulden 
    3-0-          27-0-            27-10-                 4-11-9 
 
                  Wolter Everts eijgenaer 
 (f 8v) 
                  ende gebruijcker van een 
                  huijs met vijff schaeren 
                  getaxeert op 40 carolus gulden 
    2-0-          18-0-            27-10-                 4-11-9 
 
                  de weduwe Jan van Oosten 
                  eijgenaersche ende gebruijckersche 
                  van een huijs met vijff 
                  scharen getaxeert op 40 
                  carolus gulden 



    1-16-         16-4-            27-10-                 4-11-9 
 
                  Gerrit van Ceulen eijge- 
                  naer ende gebruijcker van  
                  een huijs met 3 1/2 schaer 
                  getaxeert op 36 carolus gulden 
    2-8-          21-12-           19-5-                  3-4-3 
 
                  Gerrit Jans Raeckmaeck 
                  eijgenaer Lubbert Corneliss 
                  pachter van een huijs met            
 (f 9) 
                  2 1/2 schaer doet te pacht 
                  17 goltgulden 
    1-12-         14-8-            13-15                  2-5-9 
 
                  is beswaert met 5 gulden 
                  jaerlix aen den armen tot 
                  Vrijdaechs weggen 
 
                  Gerrit Jans voors. eijgenaer 
                  ende selffs gebruijcker 
                  van een huijs met 3 1/2 
                  schaer getaxeert op 40 
                  carolus gulden 
    2-10-         22-10-           19-5-                  3-4-3 
 
                  die heer Resident 
                  Schrassert eijgenaer 
                  van twe huijsen met 
                  negen scharen, daer van 
                  t'een ledich staet getax- 
                  eert op 50 gulden 
    3-10-         31-10-           27-10                  4-11-9 
 
 (f 9v) 
                  het ander sijnde het achter- 
                  huijs met 4 scharen ge- 
                  bruijckt wort bij Frerick 
                  Wibbets daer van te pacht 
                  gevende 45 carolus gulden 
    2-6-          20-14-           22-0-                  3-13-3 
 
                  die heer drost van 
                  Goch eijgenaer, Jan 
                  Gerrits pachter van 
                  een huijs met 4 schaeren 
                  gevet te pacht 42 carolus 
                  gulden 
    2-10-         22-10-           27-10                  4-11-9 
 
                  hier van heeft Peter Ger- 
                  rits een camer voor 
    1-1-          9-10- 
 
                  Asken Gerrits eijgenaer 
                  ende gebruijcker van een              



 (f 10) 
                  huijs met 3 1/2 schaer ge- 
                  taxeert op 38 carolus gulden 
    2-6-          20-14-           19-5-                  3-4-3 
 
                  Henrick Borchart eijgenaer 
                  ende gebruijcker van een 
                  huijs met 1 1/2 schaer ge- 
                  taxeert op 27 carolus gulden 
    2-0-          18-0-            8-5-                   1-7-6 
 
                  Lambert Wijers eijgenaer 
                  ende gebruijcker van een 
                  huijsken met anderhalff 
                  schaer getaxeert op 20 
                  carolus gulden 
    1-10-         13-10-           8-5-                   1-7-6 
 
                  Hermen Henrix eijgenaer 
                  ende gebruijcker van een huijs 
                  met vijff scharen getaxeert 
                  op 45 carolus gulden 
    2-10-         22-10-           27-10-                 4-11-9 
 
 (f 10v) 
                  Bernt Henrix eijgenaer 
                  ende gebruijcker van een 
                  huijs met 5 schaeren ge- 
                  taxeert op 45 carolus gulden 
    2-8-          21-12-           27-10-                 4-11-9 
 
                  Jan Willems eijgenaer ende 
                  gebruijcker van een huijs 
                  met 2 1/2 schaer getaxeert 
                  op 30 carolus gulden 
    2-4-          19-16-           13-15-                 2-5-9 
 
                  Arien Peters eijgenaer ende 
                  gebruijcker van een huijs 
                  met 2 1/2 schaer getaxeert 
                  op 24 carolus gulden 
    1-12-         14-8-            13-15-                 2-5-9 
 
                  Henrick Aelts eijgenaer 
                  ende gebruijcker van een               
 (f 11) 
                  huijs met anderhalff 
                  schaer getaxeert op 31 
                  carolus gulden 
    1-12-         14-8-            8-5-                   1-7-6 
 
                  Paul Henrixen eijgenaer 
                  ende gebruijcker van een 
                  huijs met twe  1/2 schaer 
                  getaxeert op 28 carolus gulden 
    1-18-         17-2-            13-15-                 2-5-9 
 



                  Arnt Geerts eijgenaer 
                  ende gebruijcker van een 
                  huijs met 2 1/2 schaer ge- 
                  taxeert op 30 carolus gulden 
    2-0-          18-0-            13-15-                 2-5-9 
 
                  die weduwe van zalige Bernt 
                  Jans Bornman eijgenaerse 
 (f 11v) 
                  ende gebruijckersche van 
                  een huijs met 5 schaeren 
                  getaxeert op 42 carolus gulden 
    2-10-         22-10-           27-10-                 4-11-9 
 
                  Lambert Bitter eijgenaer 
                  ende gebruijcker van een 
                  huijs met 5 schaeren ge- 
                  taxeert op 42 carolus gulden 
    2-10-         22-10-           27-10-                 4-11-9 
 
                  Evert Herms eijgenaer 
                  ende gebruijcker van een 
                  huijs met 5 schaeren ge- 
                  taxeert op 46 carolus gulden 
    2-10-         22-10-           27-10-                 4-11-9 
 
                  Arnt Henrixen timmer- 
                  man egenaer ende gebruijcker  
  (f 12) 
                  van een huijs met 3 1/2 
                  schaer getaxeert op 35 
                  carolus gulden 
    2-2-          18-18-           19-5-                  3-4-3 
 
                  Lambert Bitter eijgenaer 
                  ende Jan Harms pachter 
                  van een huijs met 2 1/2 
                  schaer geeft te pacht 
                  19 goltgulden 
    1-14-         15-6-            13-15                  2-5-9 
 
                  Claes Herberts ende Asken 
                  Jans eijgenaers, Hermen 
                  Warners ende Thonis 
                  Jacobs pachters van een 
                  huijs met 3 1/2 schaer, doet 
                  te pacht 36 carolus gulden 
    2-6-          20-14-           19-5-                  3-4-3 
 
 (f 12v) 
                  Bernt Wildeman eijgenaer 
                  Hermen Alberts pachter 
                  van een huijs met vijff 
                  schaeren doet 32 goltgulden 
    2-10-         22-10-           27-10-                 4-11-9 
 
                  Reijner Peters eijgenaer 



                  ende gebruijcker van een 
                  huijs met 2 1/2 schaer ge- 
                  taxeert op 26 carolus gulden 
    1-14-         15-6-            13-15-                 2-5-9 
 
                  die weduwe van Henrick 
                  Jurriens, ende Bernt Hen- 
                  rix eijgenaers ende ge- 
                  bruijckers van een huijs 
                  met 2 1/2 schaer pauperes 
    1-8-          12-12-           13-15-                 2-5-9 
 
                  Gijsbert Jansen Pelen                   
 (f 13) 
                  eijgenaer, Henrick Acker- 
                  poel pachter van een 
                  huijs met 3 1/2 schaer doet 
                  te pacht 34 carolus gulden 
    2-0-          18-0-            19-5-                  3-4-3 
 
                  hiervan heeft Evert Stijp 
                  het achterhuijs voor 8 goudgulden 
 
                  burgemeester Loeffsen eijgenaer 
                  ende gebruijcker van 
                  een huijs met schuijr 
                  met vijff schaeren, ge- 
                  taxeert op 48 carolus gulden 
    2-10-         22-10-           27-10-                 4-11-9 
 
                  Derck Jans touwslager 
                  eijgenaer ende gebruijcker 
                  van een huijs met 2 1/2 
                  schaer getaxeert op 30 carolus gulden 
    2-4-          19-16-           13-15-                 2-5-9 
 
 (f 13v) 
                  die weduwe van den zaligen rentmeester 
                  Aerssen eijgenaersche ende 
                  gebruijckersche van een 
                  huijs met vijff schaer 
                  weijens getaxeert op 
                  50 carolus gulden 
    3-10-         31-10-           27-10-                 4-11-9 
 
                  Henrick Muller eijgenaer 
                  ende gebruijcker van een 
                  huijs met vierdehalff 
                  schaer getaxeert op 36 
                  carolus gulden 
    2-10-         22-10-           19-5-                  3-4-3 
 
                  Derck de Geuse eijgenaer 
                  ende gebruijcker van 
                  een huijs met 1 1/2 schaer 
                  getaxeert op 15 carolus gulden 
    1-4-          10-16-           8-5-                   1-7-6 



 
                  Henrick Wentholt, Jacob         
 (f 14) 
                  Claess gebruijcker van 
                  een huijsken doet 7 goltgulden 
    0-18-6        8-16-4 
                  die gront beswaert met 
                  1 1/2 goudgulden aen dese stadt 
 
                  Jan Gorris met sijn 
                  moeder eijgenaers ende 
                  gebruijckers van een 
                  huijs met 5 schaer pauperes 
    1-8-          12-12-           27-10-                 4-11-9 
 
                  Jacob Jans bierdraeger 
                  eijgenaer van een huijsken 
                  met 1 1/2 schaer op stadts 
                  gront staende pauper 
    0-14-         6-6-             8-5-                   1-7-6 
 
    die Ridderstraet 
                  die gront beswaert met 
                  2 goudgulden stedicheits aen de stadt 
 (f 14v) 
                  Gerrit Henricks eijgenaer, 
                  ende Jacob Frerix pachter 
                  van een huijs met vier- 
                  dehalff schaer doet te pacht 
                  45 carolus gulden 
    2-11-6        23-3-6           19-5-                  3-4-3 
 
                  Pelmer Dercks pachter 
                  van die Derppoorte gevet 
                  te pacht 8 goudgulden 
    1-4-          10-16- 
 
                  Wessel Roerinck eijgenaer 
                  van een huijsken op stadts 
                  gront met 1 1/2 schaer 
    0-18-         8-2-             8-5-                   1-7-6 
                  sijnde beswaert met 3 goudgulden 
                  stedicheits jaerlix  pauper 
 
                  Henrick Jacobs eijgenaer ende 
                  gebruijcker van een huijsken 
                  getaxeert op 4 goudgulden 
    0-14-         6-6-                                 
 (f 15) 
                  Cornelis Lamberts cum 
                  suis eijgenaer ende ge- 
                  bruijcker van een huijs 
                  met vier schaeren ge- 
                  taxeert op 30 carolus gulden 
    1-10-         13-10-           22-0-                  3-13-3 
 
                  Die weduwe Dries Jans 



                  Smith eijgenaersche ende 
                  gebruijckersche van een 
                  huijs met vijff schaeren 
                  getaxeert op 48 carolus gulden 
    2-10-         22-10-           27-10-                 4-11-9 
 
                  die conducteur Henrick 
                  Greve eijgenaer ende 
                  gebruijcker van een 
                  huijs ende schuijrken, met 
                  dardehalff schaer getax- 
                  eert op 38 gulden 
    2-8-6         21-16-6          13-15-                 2-5-9 
 
 (f 15v) 
                  Bronis Henricks Metse- 
                  laer eijgenaer ende gebruijcker 
                  van een huijs met 2 1/2 schaer 
                  getaxeert op 28 carolus gulden 
    2-0-          18-0-            13-15-                 2-5-9 
 
                  Gijsbert Berents eijgenaer 
                  ende gebruijcker van een 
                  huijs met 3 1/2 schaer 
                  getaxeert op 42 gulden 
    2-6-          20-14-           19-5-                  3-4-3 
 
                  Bernt Bernts eijgenaer 
                  ende gebruijcker van een 
                  huijs met 1 1/2 schaer ge- 
                  taxeert op 20 carolus gulden 
    1-16-         16-4-            8-5-                   1-7-6 
 
                  Henrick Alberts eijgenaer 
                  ende gebruijcker van een huijs 
                  met 1 1/2 schaer getaxeert          
 (f 16) 
                  op 18 carolus gulden 
    1-8-          12-12-           8-5-                   1-7-6 
 
                  Arnt Muller eijgenaer ende 
                  gebruijcker van een huijs 
                  met 2 1/2 schaer getaxeert 
                  op 25 carolus gulden 
    1-18-         17-2-            13-15-                 2-5-9 
 
                  Thijs Gerberts eijgenaer 
                  ende gebruijcker van een 
                  huijs met 3 1/2 schaer, ge- 
                  taxeert op 45 carolus gulden 
    2-11-6        23-3-6           19-5-                  3-4-3 
 
                  Willem Jans Muller 
                  eijgenaer ende gebruijcker 
                  van een huijs met 3 1/2 
                  schaer getaxeert op 35 carolus gulden 
    2-0-          18-0-            19-5-                  3-4-3 



 
 (f 16v) 
                  Willem Jans Muller ende 
                  Henrick Wijers pachter 
                  van een huijs met 3 1/2 schaer 
                  doet te pacht 40 carolus gulden 
    2-2-6         18-13-6          19-5-                  3-4-3 
 
                  Heijmen Beerts Raemaecker 
                  eijgenaer, ende Gerrit 
                  Roeloffs pachter van een 
                  huijs met 1 1/2 schaer doet 
                  te pacht 22 carolus gulden 
    1-8-          12-12-           8-5-                   1-7-6 
 
                  Henrick Wijers eijgenaer, 
                  ende gebruijcker* Hermen          *doorgehaald 
                  Egberts pachter van een 
                  huijs met 1 1/2 schaer, doet 
                  te pacht 20 carolus gulden 
    1-4-          10-16-           8-5-                   1-7-6 
 
                  Hermen Dries eijgenaer        
 (f 17) 
                  ende gebruijcker van een 
                  huijs met 3 1/2 schaer ge- 
                  taxeert op 30 carolus gulden 
    1-10-         13-10-           19-5-                  3-4-3 
 
                  Coenraedt Aelts eijgenaer 
                  ende gebruijcker van 
                  een huijs met vijff scha- 
                  ren getaxeert op 45 
                  carolus gulden 
    2-8-          21-12-           27-10-                 4-11-9 
 
                  Frederick Wibbets eijgenaer 
                  Derck Dries pachter van 
                  een huijs met 3 1/2 schaer 
                  doet te pacht 38 carolus gulden 
    2-2-          18-18-           19-5-                  3-4-3 
 
                  Jan Peters van Wilp be- 
                  woont een thoornken op 
                  stadts wal om niet 
    0-8-          3-12- 
 
 (f 17v) 
                  Wilhem Henricks eijgenaer 
                  ende gebruijcker van een 
                  huijs met 2 1/2 schaer ge- 
                  taxeert op 30 carolus gulden 
    2-0-          18-0-            13-15-                 2-5-9 
 
                  die weduwe van Henrick 
                  van Ceulen eijgenaersche 
                  ende gebruijckersche van een 



                  huijs met 2 1/2 schaer ge- 
                  taxeert op 28 carolus gulden 
    1-16-         16-4-            13-15-                2-5-9 
 
                  Derck Dercks cum suis 
                  eijgenaers, Jan Henricks 
                  pachter van een huijs met 
                  vierdehalff schaer doet te 
                  pacht 34 carolus gulden 
    2-0-          18-0-            19-5-                  3-4-3 
 
                  Everard Henrix eijgenaer,                
 (f 18) 
                  ende Gerrit Roeloffs pach- 
                  ter van een huijs sonder 
                  schaeren doet te pacht 
                  twelff carolus gulden 
    1-8-          12-12- 
 
                  Gerrit Stremmeler eijgenaer 
                  ende gebruijcker van 
                  een huijs met 3 1/2 schaer 
                  getaxeert op 25 carolus gulden 
    1-0-          9-0-             19-5-                  3-4-3 
 
                  jr. Joachim Rengers eijgenaer 
                  ende gebruijcker van een 
                  huijs met vijff schaeren 
                  getaxeert op 42 carolus gulden 
    2-10-         22-10-           27-10-                 4-11-9 
 
                  Wilhem van Kesnich eijgen(aa)r 
                  ende gebruijcker van een 
 (f 18v) 
                  huijs met 3 1/2 schaer getax- 
                  eert op 35 gulden 
    2-4-          19-16-           19-5-                  3-4-3 
 
                  Everhart Henrix eijgenaer, 
                  Bartholt Avercamp pachter 
                  van een huijs ende schuijr 
                  met vijff scharen doet 
                  te pacht 45 carolus gulden 
    2-10-         22-10-           27-10-                 4-11-9 
 
                  Steven Brouwer eijgenaer 
                  ende gebruijcker van een 
                  huijs met 3 1/2 schaer ge- 
                  taxeert op 42 carolus gulden 
    2-8-          21-12-           19-5-                  3-4-3 
 
                  jr. Rengers cum suis eij- 
                  genaers, Gerrit van Don 
                  gen pachter van een                   
 (f 19) 
                  huijs met vijff scharen 
                  weijens doet te pacht 



                  56 carolus gulden 
                  40 goudgulden 
    3-10-         31-10-           27-10-                 4-11-9 
 
                  Steven Abrahams eijgenaer 
                  ende gebruijcker van een 
                  huijs met 3 1/2 schaer ge- 
                  taxeert op 37 carolus gulden 
    2-6-          20-14            19-5-                  3-4-3 
 
                  die kinderen van Gerrit 
                  Aerts eijgenaers, Bernt 
                  Henricks pachter van 
                  een huijs met 3 1/2 schaer 
                  doet te pacht 26 goudgulden 
    2-0-          18-0-            19-5-                  3-4-3 
 
                  Derck Jans eijgenaer 
 (f 19v) 
                  ende gebruijcker van een 
                  huijs met 1 1/2 schaer int 
                  geheel geeft voor de 
                  helfte te pacht 7 carolus gulden 
    1-0-          9-0-             8-5-                   1-7-6 
 
                  Jan Berents eijgenaer ende 
                  gebruijcker van een huijs 
                  met 3 1/2 schaer getaxeert 
                  op 32 carolus gulden 
    1-16-         16-4-            19-5-                  3-4-3 
 
                  Wolter Gerrits eijgenaer 
                  ende gebruijcker van een 
                  huijs met 3 1/2 schaer ge- 
                  taxeert op 32 carolus gulden 
    1-18-         17-2-            19-5-                  3-4-3   
 
   
 (f 20) 
 
    die Cruijsstraet 
 
                  Abraham Jans Laecken- 
                  coper eijgenaer ende 
                  gebruijcker van een 
                  huijs met 2 1/2 schaer ge- 
                  taxeert op 38 carolus gulden 
    3-0-          27-0-            13-15-                 2-5-9 
 
                  Henrick Jacobs eijgenaer, 
                  ende Henrick Bernts 
                  van Noorthoorn pachter 
                  van een huijs met 2 1/2 
                  schaer doet te pacht 28 
                  carolus gulden 
    1-16-         16-4-            13-15                  2-5-9 
 



                  Hermen Alberts eijgener 
                  ende gebruijcker van 
                  een huijs met 2 1/2 schaer 
 (f 20v) 
                  getaxeert op 28 carolus gulden 
    1-16-         16-4-            13-15                  2-5-9 
 
                  Joffer Rengers eijgenaer- 
                  sche ende gebruijckersche 
                  van een huijs met vijff 
                  schaeren getaxeert op 
                  58 carolus gulden 
    4-16-         43-4-            27-10-                 4-11-9 
 
                  Thomas Heijmens eijgenaer 
                  ende gebruijcker van 
                  een huijs met 1 1/2 schaer 
                  getaxeert op 15 carolus gulden 
    1-2-          9-18-            8-5-                   1-7-6 
 
                  Jan Henricks Doot eijgenaer 
                  ende gebruijcker van een 
                  huijs sonder schaeren               
 (f 21) 
                  getaxeert op 12 carolus gulden 
    1-8-          12-12- 
 
                  Wijer Henrix eijgenaer 
                  ende gebruijcker van 
                  een huijs sonder schaeren 
                  getaxeert op 10 carolus gulden 
    1-4-          10-16- 
 
                  Der armen huijsen, sijnde 
                  3 huijskens daer seven arme 
                  vrouwen om Godes wille 
                  wonen                                  memorie 
 
                  Steven Rutgers ende Thij- 
                  men Stevens eijgenaers 
                  ende gebruijckers van 
                  een huijs met 3 1/2 schaer 
                  getaxeert op 38 carolus gulden 
    2-4-          19-16-           19-5-                  3-4-3 
 
 (f 21v) 
                  Peter die Opperman eij- 
                  genaer ende gebruijcker 
                  van een huijsken staende 
                  op stads gront getaxeert 
                  op 4 goltgulden 
    0-14-         6-6- 
                  belast met 1 goudgulden tot ste- 
                  dicheit aen dese stadt 
 
                  Paul Cuijper eijgenaer 
                  ende gebruijcker van een 



                  huijsken staende op stadts 
                  gront pauper 
    0-14-         6-6- 
                  die gront mede beswaert 
                  met 6 carolus gulden tot stedicheit 
 
                  het pestenhuijs                         memorie 
 
                  des stadts cruijt toorn                
 (f 22) 
                  daerin Joachim Dijck 
                  woont pauper 
    0-8-          3-12- 
 
                  Hermen Willems pachter 
                  van die voorste Dijckpoorte 
                  gevet te pacht 2 goltgulden 
    0-8-          3-12- 
 
                  die woninge van Hermen 
                  Nol portier van de Dijck- 
                  poorte behorende tot die 
                  stadt                                   memorie 
 
                  Henrick Magnus pach- 
                  ter van een thoornken 
                  op stadswal gevet 
                  te pacht  1/2 goudgulden 
    0-2-          0-18 
 
 (f 22v) 
                  Berent Jans eijgenaer ende 
                  gebruijcker van een 
                  huijs met 2 1/2 schaer ge- 
                  taxeert op 24 gulden 
    1-10-         13-10-           13-15-                 2-5-9 
 
                  Jan Aerts eijgenaer ende 
                  gebruijcker van een huijs 
                  met 3 1/2 schaer getaxeert 
                  op 38 carolus gulden 
    2-10-         22-10-           19-5-                  3-4-3 
 
                  Derck Lubberts eijgenaer 
                  Rijck Goossens pachter 
                  van een huijs met 2 1/2 
                  schaer doet te pacht 26 
                  carolus gulden 
    1-12-         14-8-            13-15                  2-5-9 
 
                  Henrick Tonis Corver                
 (f 23) 
                  eijgenaer ende gebruijcker 
                  van een huijs met 2 1/2 
                  schaer getaxeert op 
                  24 carolus gulden 
    1-8-          12-12-           13-15-                 2-5-9 



 
                  Abraham de Gan ende 
                  Ditzemer Laurents eij- 
                  genaers ende gebruijckers 
                  van een huijs met 3 1/2 
                  schaer getaxeert op 36 
                  carolus gulden 
    2-4-          19-16-           19-5-                  3-4-3 
 
    St Joris straet 
 
                  Jan Bernts eijgenaer 
                  ende gebruijcker van 
                  een huijs met 3 1/2 schaer 
 (f 23v) 
                  getaxeert op 34 carolus 
                  gulden 
    1-18-         17-2-            19-5-                  3-4-3 
 
                  Burgemeester Greve eijgenaar 
                  ende gebruijcker van een 
                  huijs ende schuijr met 
                  2 1/2 schaer getaxeert op 
                  26 goudgulden 
    2-16-         25-4-            13-15                  2-5-9 
 
                  Die stadt eijgenaer, 
                  Claes Dries pachter van 
                  een huijs met een cleijn 
                  achterhuijs met 2 1/2 schaer 
                  doet te pacht 24 goudgulden 
    2-6-          20-14-           13-15-                 2-5-9 
 
                  Burgemeester Jacob Cruijner            
 (f 24) 
                  eijgenaer ende gebruijcker 
                  van een huijs met 3 1/2 
                  schaer ende een schuijr 
                  getaxeert op 50 carolus gulden 
    4-0-          36-0-            19-5-                  3-4-3 
 
                  Henrick Peters eijgenaer 
                  ende gebruijcker van een 
                  huijs met vijff scharen 
                  weijens getaxeert op 
                  40 carolus gulden 
    3-0-          27-0-            27-10                  4-3-4 
 
                  Hermen van Mehen eijgenaar 
                  ende gebruijcker van een 
                  huijs met 2 1/2 schaer ge- 
                  taxeert op 24 carolus gulden 
    1-8-          12-12-           13-15-                 2-5-9 
 
                  Robbert Jans eijgenaer 
 (f 24v) 
                  ende gebruijcker van een 



                  huijs met 2 1/2 schaer ge- 
                  taxeert op 26 carolus gulden 
    1-12-         14-8-            13-15-                 2-5-9 
 
                  Bernt Willems eijgenaer 
                  ende gebruijcker van een 
                  huijs met 3 1/2 schaer ge- 
                  taxeert op 28 gulden 
    1-8-          12-12-           19-5-                  3-4-3 
 
                  Gerrit Henrixen Timmer- 
                  man eijgener ende ge- 
                  bruijcker van een huijs 
                  met 2 1/2 schaer getax- 
                  eert op 30 carolus gulden 
    2-4-          19-16-           13-15-                 2-5-9 
 
                  Abraham Jans eijgenaer 
                  ende gebruijcker van een               
 (f 25) 
                  huijs met 5 schaeren 
                  ende een schuijr getax- 
                  eert op 50 carolus gulden 
    2-16-         25-4-            27-10-                 4-11-9 
 
                  die behuijsinge van de 
                  stadt so bewoont worden 
                  bij des stadts chirurgijn 
                  meester Marten ende Derck 
                  van Dorsten wiens vrouw 
                  vromoeder is getaxeert 
                  elck op 8 goudgulden 
    2-10-         22-10- 
 
                  Reiner Dries eijgenaer 
                  ende gebruijcker van een 
                  huijs met 3 1/2 schaer ge- 
                  taxeert op 35 carolus gulden 
    2-4-          19-16-           19-5-                  3-4-3 
 
                  het huijs van de stadt 
 (f 25v) 
                  met 2 1/2 schaer verpacht 
                  aen Helena Pauls ende 
                  Abraham Jans voor 35 
                  carolus gulden 
    2-10-         22-10-           13-15-                 2-5-9 
 
                  die armen eijgenaers, 
                  Jan Roberts pachter 
                  van een huijs met 2 1/2 schaer 
                  doet te pacht 30 carolus gulden 
    1-12-6        14-12-6          13-15-1                2-5-9 
 
                  Jan Dries eijgenaer, Conraet 
                  Henricks Smith pachter 
                  van een huijs met 2 1/2 



                  schaer doet te pacht 30 
                  goudgulden 
    2-16-3        25-8-6           13-15-                 2-5-9 
 
                  Jan Rutgers pachter van de 
                  Homoetse poorte geeft                  
 (f 26) 
                  te pacht 2 goltgulden 
    0-5-6         2-10-4 
 
                  Jan van Galen eijgenaer 
                  ende gebruijcker van een 
                  huijs met twee schaeren 
                  getaxeert op 35 carolus gulden 
    2-12-         23-8-            11-0-                  1-16-9 
 
                  Jan Pinxteren eijgenaer 
                  van een huijsken op stadts 
                  wal sijnde de gront be- 
                  swaert met 1 1/2 goltgulden 
                  jaerlix   pauper 
    0-6-          2-14- 
 
                  Goossen Joachims eijgener 
                  ende gebruijcker van een 
                  huijs met een schaer ge- 
                  taxeert op 25 carolus gulden 
    2-0-          18-0-            5-10-                  0-18-3 
 
 (f 26v) 
                  die woninge van Gerrit 
                  Jans portier gehorende tot de 
                  stadt sijnde geweest de 
                  corps de garde van de Homoet- 
                  sepoort                                 memorie 
 
                  Heijmerick Corneliss eij- 
                  genaer, Arnt Jans pachter 
                  van een huijs met 3 1/2 
                  schaer doet te pacht 33 goudgulden 
    2-13-9        24-5-9           19-5-                  3-4-3 
                  hiervan heeft Bernt Ger- 
                  rits een camer voor 10 gulden 
 
                  Burgermeester Opgelder eijge- 
                  naer Bernt van Wije 
                  pachter van een huijsken 
                  doet     goltgulden 
    0-16-9        7-11-2 
 
                  Henrick Ikinck eijgenaer                
 (f 27) 
                  die weduwe van zalige Hans 
                  Jans chirurgin tuchtersche 
                  van een huijs met 2 scha- 
                  ren getaxeert op 10 carolus 
                  gulden 



    1-4-          10-16-           11-0-                  1-16-9 
 
                  Bernt Jans Groothans 
                  eijgenaer ende gebruijcker 
                  van een huijs sonder 
                  schaeren getaxeert op 
                  15 carolus gulden 
    1-14-         15-6- 
 
    die straet langhs 
    die kerckhoff 
 
                  burgermeester Gerart van 
                  Galen eijgenaer ende ge- 
                  bruijcker van een huijs 
                  met 5 1/2 schaer getaxeert 
                  op 55 carolus gulden 
    5-10-         49-10-           27-10-                 4-11-9 
                  belast met 8 stuivers tins 
  (f 27v) 
                  Noch die burgermeester Galen 
                  eijgenaer, Henrick Gla- 
                  semaecker pachter van 
                  een huijsken met een 
                  schaer doet 18 carolus gulden 
    1-5-          11-5-            5-10-                  0-17-3 
 
                  die vrouwe van Keppel 
                  eijgenaersche ende ge- 
                  bruijckersche van een 
                  huijs met 7 1/2 schaer ende 
                  2 schuijren getaxeert 
                  op 70 carolus gulden 
    7-0-          63-0-            41-5-                  6-17-6 
 
                  Carl Willems heeft van de 
                  vrouwe van Keppel het 
                  hoeckhuijsken om niet                   memorie 
 
                  die kinderen van Luloff 
                  Corneliss eijgenaers, Arnt              
 (f 28) 
                  Jans pachter van een 
                  huijs met 2 1/2 schaer doet 
                  te pacht 38 carolus gulden 
    2-8-6         21-16-6          13-15-                 2-5-9 
 
                  die weduwe van z(a)l(ige) Derck 
                  van Wijck eijgenaersche  
                  ende gebruijckersche van een 
                  huijs met 3 1/2 schaer ge- 
                  taxeert op 36 carolus gulden 
    2-6-          20-14-           19-5-                  3-4-3 
 
                  die behuijsinge van jonker 
                  Henrick van Heerdt 
                  verpacht met 7 1/2 schaer 



                  ende d'achterhuijsen 
                  aen Gerrit Herders, 
                  Hermen Dalwich, Hermen 
                  Gerrits ende Otto Corneliss 
                  voor 100 carolus gulden 
    5-18-3        52-17-6          41-5-                  6-17-6 
 
 (f 28v) 
                  hiervan draecht Herman 
                  Dalwich 22 gulden 
                  Gerrit Herders 42 gulden ende 
                  Hermen Gerrits 36 gulden vol- 
                  gens verthoonde pachtcedule 
                  Otto Cornelis heeft van 
                  Hermen Dalwich een ca- 
                  mer voor 10 gulden ende 
                  een vracht op Campen 
                  off daeromtrent 
 
                  die wehem so bij den pre- 
                  dicant Hardenberch be- 
                  woont wort                              memorie 
 
                  Derck Manricus eijgenaer 
                  ende gebruijcker van een 
                  huijs met 3 scharen ge- 
                  taxeert op 28 carolus gulden 
    1-16-         16-4-            16-10-                 2-15 
 
                  het overige vant huijs                   
 (f 29) 
                  met 2 scharen verpacht 
                  aen Frans Gausi voor 
                  20 carolus gulden 
    0-18-         8-2-             11-0-                  1-16-9 
 
                  Jacob Willems eijgenaer 
                  ende gebruijcker van een 
                  huijs met 2 1/2 schaer ge- 
                  taxeert op 32 carolus gulden 
    2-8-          21-12-           13-15-                 2-5-9 
 
                  des stadts raethuijs                    memorie 
 
                  Henrick Jans Cuijper 
                  eijgenaer ende gebruijcker 
                  van een huijs met 2 1/2 
                  schaer getaxeert op 24 
                  carolus gulden 
    1-8-          12-12-           13-15-                 2-5-9 
 
                  Arnt Henricks Timmerman 
 (f 29v) 
                  Willem Thonis pachter 
                  van een huijs met 1 1/2 schaer 
                  doet te pacht 9 goltgulden 
    1-0-          9-0-             8-5-                   1-7-6 



 
                  de stadt heeft van de do- 
                  meinen seecker lant 
                  aen Hoemoet gelegen 
                  genaamt Geldercamp groot 
                  ongeveer 10 à 11 mergen 
                  voor 
                                   67-10-                 11-5- 
 
                  Gerrit Gerrits eijgenaer 
                  ende gebruijcker van een 
                  huijs met 2 1/2 schaer ge- 
                  taxeert op 28 carolus gulden 
    2-0-          18-0-            13-15-                 2-5-9 
 
                  Willem Driess eijgenaer 
                  ende gebruijcker van een 
                  huijs met 2 1/2 schaer 
                  getaxeert op 32 carolus gulden 
    2-8-          21-12-           13-15-                 2-5-9   
 
 (f 30) 
                  die weduwe van zalige Jan 
                  Herms eijgenaersche ende 
                  gebruijckersche van een 
                  huijs met 3 1/2 schaer 
                  getaxeert op 38 carolus gulden 
    2-15-         24-6-            19-5-                  3-5-3 
 
                  Gerrit Jans van Marle 
                  eijgenaer ende gebruijcker 
                  van een huijs met 3 1/2 
                  schaer getaxeert op 30 
                  carolus gulden 
    1-16-         16-4-            19-5-                  3-5-3 
 
                  Hannis Coops eijgenaer 
                  ende gebruijcker van een 
                  huijs met 5 schaeren ge- 
                  taxeert op 50 carolus gulden 
    3-4-          28-16-           27-10-                 4-11-9 
 
                  Coenraedt Hulleman 
 (f 30v) 
                  eijgenaer ende gebruijcker 
                  van een huijs met 3 1/2 
                  schaer getaxeert op 38 
                  carolus gulden 
    2-12-         23-8-            19-5-                  3-4-3 
 
                  Burgermeester Opgelder eijgener 
                  ende gebruijcker van een 
                  huijs met 5 schaeren 
                  getaxeert op 48 carolus gulden 
    2-16-         25-4-            27-10-                 4-11-9 
 
                  die weduwe van zalige Johan 



                  Muller eijgenaersche, Jan 
                  Gerrits pachter van een 
                  huijs met 3 1/2 schaer ge- 
                  vet te pacht 35 carolus gulden 
    2-4-          19-16-           19-5-                  3-4-3 
 
                  d'erffgenamen van zalige 
                  Henrick Bernts eijgenaars            
 (f 31) 
                  ende gebruijckers van 
                  een huijs met 3 1/2 schaer 
                  getaxeert op 36 carolus gulden 
    2-4-          19-16-           19-5-                  3-4-3 
 
                  die weduwe Henrick Claess 
                  eijgenaersche Reijnt Lucas 
                  pachter van een huijs met 
                  2 1/2 schaer doet te pacht 
                  21 goudgulden 
    1-16-         16-4-            13-15-                 2-5-9 
 
                  die weduwe van Jan 
                  Muller eijgenaersche ende 
                  gebruijckersche van een 
                  huijs met een schuijr, ende 
                  3 1/2 schaer getaxeert op 
                  50 carolus gulden 
    3-12-         32-8-            19-5-                  3-4-3 
 
                  Jan Everts eijgenaer 
 (f 31v) 
                  Hermen Gerrits pachter 
                  van een huijs met 3 1/2 
                  schaer, doet te pacht 39 
                  carolus gulden 
    2-11-         22-19-           19-5-                  3-4-3 
                  is beswaert met 16 stuivers thins 
                  jaerlijks 
 
                  die burgerm(eeste)r Gijsbert 
                  Greve eijgenaer, de major 
                  Melchior Greve gebruijcker 
                  van een huijs met 5 scharen 
                  getaxeert op 50 carolus gulden 
    4-0-          36-0-            27-10-                 4-11-9 
 
                  die wintmeule staende 
                  op de stadts wal toebeho- 
                  rende Arnt Arnts Muller 
    11-2-2        100-0- 
                  is beswaert met 16 gulden 16 stuivers 
                  jaerlix tot stedicheit aen de 
                  kercke                                   
 (f 32) 
                                   thien bracken hier van 
                                   kompt 
 



                  burgermeester Cruijner een 
                  verpacht aen Wilhem Jans 
                  voor 
    0-10-         4-10- 
 
                  burgermeester Haelboom een 
                  verpacht aen Geertien 
                  Corneliss voor 
    0-8-          3-12- 
 
                  Henrick Peters een 
                  verpacht aen Jenne Dobri- 
                  aens voor 
    0-8-          3-12 
 
                  joffer Rengers 1 verpacht 
                  aen Bernt Peters voor 
    0-10-         4-10 
 
                  Herbert Tijssen een 
 (f 32v) 
                  verpacht aen Joachim 
                  Muller om niet 
    0-10-         4-10 
 
                  Burgermeester Opgelder een 
                  verpacht aen Goosien Henrix 
                  voor 
    0-10-         4-10 
 
                  de vrouw van Keppel een 
                  verpacht aen de vrouw Gesien 
                  om niet 
    0-10-         4-10 
 
                  monsieur Dongen cum suis een 
                  verpacht aen Anna Henrix 
                  om niet 
    0-10-         4-10 
 
                  burgermeester Heerdt een ver- 
                  pacht aen de groote Jan 
                  voor 
    0-8-          3-12                                     
 (f 33) 
                  Henrick Wentholt 
                  een verpacht aen Gerrit 
                  Jans voor 
    0-10-         4-10- 
 
                  de scharen van seven 
                  magistraets personen, 
                  ende de secretaris elck 2 
                  schaeren, beijde de pre- 
                  dicanten elck vijff schaeren 
                  de chirurgijn 2 schaeren 
                  ende de wijsmoeder 



                  1 1/2 schaer, maeckende 
                  29 1/2 schaer 
                                   162-5-                 27-0-9 
 
                  Hoomoet is jaerlix be- 
                  swaert met 35 gulden 7 stuivers aen de 
                  pastorije 
                  met 23 gulden 19 stuijvers aent 
                  Gasthuijs 
(f. 33v) 
                  6 gulden 11 stuivers aen de secretaris 
                  9 gulden 18 stuivers aende gemeine 
                  armen 
                  2 gulden 18 stuivers aen vrijdachsweggen 
                  43 1/2 gulden tins aen de domeinen 
                  1 gulden 2 stuivers aen de arme vrouwen 
                  10 stuivers 10 penningen aen Jan op Gelder 
                  1 gulden 1 stuiver 4 penningen aen de burgermeester 
                  Cruijner 
                  1 gulden 1 stuiver 4 penningen aen Amstel 
 
                  De opkompsten vande huijsen inde stadt 
                  Hattum belopen drie duijsent driehondert 
                  seven ende vijftich gulden vier stuivers ses duiten 
                           iii m iii c lvii lb iiii stuivers vi duiten 
 
                  Daervan beloopt den ixen penning driehondert 
                  drieenseventich gulden 0 stuivers ses duiten 
                           iii c lxxiii lb 0 stuivers vi duiten 
(f. 34) 
                  D'opkompsten vande schaeren belopen 
                  tweeduijsent negenhondert twe ende 
                  seventich gulden 
                           ii m ix c lxxii lb 
 
                  Daervan beloopt den vien penning vierhon- 
                  dert vijff ende t'negentich gulden ses stuivers 
                  acht duiten 
                           iiii c xcv lb vi stuivers viii duiten 
 


