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Inleiding 

 

Zie voor informatie over Maria van Nesse (1588-1650) en haar memorieboek: Judith 

Noorman en Robbert Jan van der Maal, Het unieke memorieboek van Maria van Nesse (1588-

1650). Nieuwe perspectieven op huishoudelijke consumptie, Amsterdam 2022.  

 

De transcriptie van het memorieboek is vervaardigd door een aantal leden van de 

transcriptiegroep van het Regionaal Archief Alkmaar aan de hand van door het Rijksarchief in 

België vervaardigde scans van het originele memorieboek, aangevuld met foto’s van Robbert 

Jan van der Maal. Ook zijn in de eindfase de twee delen van het originele memorieboek 

geraadpleegd voor het transcriberen van op de scans en foto’s moeilijk leesbare passages.    

 

Begonnen werd met het maken van een concept-transcriptie. Hieraan werkten mee: Irene 

Annegarn, Gery Baars-Visser, Edda Bender, Ria Berger-van den Eng, Rob Bijpost, Evert 

Frugte, Lidy Frugte, Piet Kleverlaan, Joop Koelemij, Harry de Raad, Emmy Reijngoud, Roos 

Simon, Tiny Toetenel, Henk Visser, Janneke van Zanten, Lucas Zimmerman, Frits van 

Yperen en Francis van Zon-Christoffels. 

Vervolgens heeft een zogenaamde ‘bezemgroep’ bestaande uit Gery Baars-Visser, Emmy 

Reijngoud, Roos Simon, Vesna Smit en Tiny Toetenel de tekst van de transcriptie verder 

verbeterd en gereed gemaakt voor publicatie. Gery Baars en Emmy Reijngoud hebben samen 

in de eindfase aan de hand van het originele memorieboek nog transcripties toegevoegd van in 

eerste instantie op de scans en foto’s moeilijk leesbare passages.  

De transcriptie is door Robbert Jan van der Maal voorzien van voetnoten met historische 

informatie. Voor de organisatie rond het transcriptieproject is zorg gedragen door Harry de 

Raad, Frits van Yperen en medewerkers van het Regionaal Archief Alkmaar.  

 

Het memorieboek maakt deel uit van het familiearchief De Clerque Wissocq de Sousberghe, 

dat berust in het Rijksarchief te Bergen (Mons) in België. De twee delen ervan zijn in het 

familiearchief te vinden onder de inventarisnummers 652 en 653. 

 

Scans van de beide delen van het memorieboek zijn bij het Regionaal Archief Alkmaar online 

te raadplegen in de collectie afschriften van stukken over Alkmaar en omgeving die elders 

berusten, inv.nrs. 76 en 77 (zie de website van het Regionaal Archief Alkmaar, onder 

collecties/archieven). Inv.nr. 76 bevat de scans van het eerste deel van het memorieboek over 

de periode 1623-1639; inv.nr. 77 bevat de scans van het tweede deel van het memorieboek 

over de periode 1639-1646.  

In de transcriptie wordt bij iedere pagina ook het scannummer vermeld. Dit nummer bestaat 

uit het inventarisnummer van de collectie afschriften, gevolgd door een punt met daarachter 

het volgnummer van de scan. Dit volgnummer is hetzelfde als het ‘pagina’nummer dat bij het 

aanklikken van een scan rechtsonder wordt getoond.     

De scans van inv.nr. 76 zijn te vinden via onderstaande link:  

 

https://www.regionaalarchiefalkmaar.nl/collecties/archieven/archieven-2/scans/NL-

AmrRAA-95.002/76/start/0/limit/10/highlight/1 

 

De scans van inv.nr. 77 zijn te vinden via onderstaande link:   

 

https://www.regionaalarchiefalkmaar.nl/collecties/archieven/archieven-2/scans/NL-

AmrRAA-95.002/77/start/0/limit/10/highlight/1 

 

https://www.regionaalarchiefalkmaar.nl/collecties/archieven/archieven-2/scans/NL-AmrRAA-95.002/76/start/0/limit/10/highlight/1
https://www.regionaalarchiefalkmaar.nl/collecties/archieven/archieven-2/scans/NL-AmrRAA-95.002/76/start/0/limit/10/highlight/1
https://www.regionaalarchiefalkmaar.nl/collecties/archieven/archieven-2/scans/NL-AmrRAA-95.002/77/start/0/limit/10/highlight/1
https://www.regionaalarchiefalkmaar.nl/collecties/archieven/archieven-2/scans/NL-AmrRAA-95.002/77/start/0/limit/10/highlight/1
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De pagina’s van het memorieboek zijn door Maria niet genummerd. Bij de transcriptie zijn 

folionummers toegevoegd (doorlopend over beide memorieboeken) om in publicaties naar 

een passage te kunnen verwijzen. Boven iedere pagina is het folionummer aangegeven.  

 

Bij de transcriptie behoren een aantal hulpbestanden, met als belangrijkste een alfabetische 

lijst met verklaringen van door Maria gebruikte woorden. Ook deze bestanden worden online 

beschikbaar gemaakt.       
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Transcriptie van het tweede deel van het memorieboek, 1639-1646   151   

Transcriptie van de losse stukken in beide delen van het memorieboek   327    

 

 

 

Transcriptie van het eerste deel van het memorieboek, 1623-1639 
 

 

[omslag] [scan 76.1]  

 

Famille de Clerque Wissocq de Sousberghe, inv.nr. 652  

 

[fol. 1] [scan 76.2] [rechterpagina]   

 

Memorie,  

ofte rekening van het geen dat ick gecoft heb van cleren en ander goedt voor mijn soon 

Willem Bicker.   

 

In den eersten beginnende Paes anno 99 negen en negentich  

No. 7o 1  

 

[fol. 1 verso] [ linkerpagina]  

 

[niet gefotografeerd]  

 

[fol. 2] [scan 76.3] [rechterpagina]  

 

[linkerkolom]  

 

Ick heb van het jaer 30 pont karsen gehadt van 12 in het pont ende 10 pont van 6 in het pont.  

 

Ick heb op Alderhaijlijgen een half kinnijttgen seep op gedaen.  

 

                                                 
1
 Deze tekst is van de hand van Elisabeth van Alckmade, halfzuster van Maria van Nesse. Het is door haar niet 

verder ingevuld. Maria heeft het niet voortgezette register vervolgens in gebruik genomen als memorieboek.    
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Ick heb op Sijnte Willebordendach mester Heinderijck2 2 rijders gestiert tot behoef van die 

schout, doende 11-6-0, komt tesamen op 22-12-0.  

 

Klaes Willemson heeft het overloop van mijn Korlanse houten gekoft ende hij het mijn voer 

het stijck 7 stuivers gegeven ende sij stonden mijn voer 10 stuivers, dan dit waren die slijmste 

ende hij hadde 25, komt tesamen 8-15-0. 

 

Ick heb voer mijn furen opslaende tafeltge gegeven van maken 1-16-0 ende van verruwen 

gegeven 1-4-0, komt tesamen 3-0-0.  

 

Ick heb van mijn kannebortge van groon verruwen gegeven 6 stuivers.  

 

Ick heb van mijn laddertge van 10 voet lang 15 stuivers van maken gegeven ende van 

verruwen 6 stuivers, komt tesamen 1-1-0 ende mijn laddertge van 7 voet lang 12 stuivers van 

maken ende van verruwen 6 stuivers, komt tesamen 18 stuivers.  

 

Ick heb voer mijn loon lampet gegeven 4 gulden ende van verruwen … komt tesamen ...  

 

Ick heb tot Huijbert Michgiellissen twe elle 3 elle in een vierendel karmesij root laken gekoft 

tot een wollen hemt van 8-8-0 die elle, met een elle ende een half vierendel tot een borstrock, 

komt tesamen 36-15-0.  

 

Ick heb mijn houten kas met twe dueren, daer mijn albasteren kas in staet, laten maken, doen 

sij in die kamer wrochten, aen hout daer toe gehadt 4-3-8, noch van het bovenste ront gegeven 

18 stuivers ende die list van het ront van draijen met die half ronden van die dueren 1-10-0, 

noch van het isserwerck gegeven 13 stuivers, noch Pieter v Maertsen van maken 10-10-0, 

noch die beltsnijer gegeven van die 3 belden van snijen 8 gulden, ende Sakarijas3 van 

schilderen geven van dieselfde kas 59-17-0, soo dat mijn die buijtenste kas allen kost 85-11-8 

ende daer het albasteren stijck, dat daer in staet, kost mijn van koop 60 gulden ende van 

vracht ende lesent 11-16-0, komt het binneste te staen 71-16-0 ende het buijtenste met het 

binneste tesamen 157-7-8.  

 

[rechterkolom]  

 

Ick heb Jan Kornelisson van mijn bordittgis gegeven van die listen van over verruwen ende 

mit wat anckers te verruwen gegeven tesamen 10 stuivers.  

 

Ick heb onse Katrijntge ende Anna Nobels4, doen het Sinter Nicolaes was, elckx een daelder 

gegeven, met Katrijntge een silveren kandelaertge ende Anna een silveren schaeltge ende dan 

elckx een manijste koeck met appelen ende karstaijnjers. 

 

Ick heb een kamerbesem gekoft, daer ick een gulden voer gegeven heb ende een raechquaest 

van een halffe gulden ende een quijspel van 9 stuivers.  

 

                                                 
2 meester Heinderijck – pastoor Hendricus Loeffius, die tot 1638 kerkte in een huis in de Langestraat genaamd 

Het Blauwe Paard, (Sint Matthiasstatie), zie Bijdragen Bisdom Haarlem 21 (1896) 349, 350.  
3
 Sakarijas – kunstschilder Zacharias Paulusz.  

4
 Catharina en Anna Nobel – tantezeggers van Maria en dochters van haar zuster Adriana.  
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Ick heb Pieter Maerssen 6 stoffen laten maken van die bortgis die in die kamer over gelopen 

waren, daer ick hem 15 stuivers van maken gegeven heb.  

 

Ick heb mester Heinderijck een kron gesonden van twe gulden tot mijn vader salijgers sijn 11 

jaergetij te doen.  

 

Ick heb Tetge Lucas gegeven voer 5 halfponts gele wassen karssen tot die jaergetij 2-7-8.  

 

Anno 1624  

 

Ick heb Aeriaen Krispeiaensen van een paer enckelde sole scoenen van drocht leer gegeven 

van maken 19 stuivers.  

 

Ick heb onse Marijttgen weer gewonnen after maij anno 1624 ende sal in het jaer winnen 48 

gulden. Blijft sij dan lang ofte kort bij mijn, sij en sal van geen meer opslach spreken.  

 

Ick heb een ondermaijsen geheuijrt tot een naijstertge ende sij hyet Jannijttgen Joosten voer 

een jaer, elck met een half jaer of ende sal winnen in het jaer 18 gulden ende ick heb haer tot 

een gotspenning gegeven een hallefe rijckxdaelder, doende 1-5-0.  

 

Ick heb voer een dosijn strijckes gegeven 1-2-0 om op die borst te setten van mijn ferwiele 

jacke.  

 

Ick heb 9 stuivers voer die elle groen ende gouwe Franse kort gegeven om op muijlen te 

leggen.  

 

Ick heb voer mijn paer muijlen met die trijppen gegeven met een paer drocht leren schoenen 

tesamen 2-13-0.  

 

Noch gegeven van mijn jacke te vermaken aen Jannijttgen Kornelis 18 stuivers.  

 

Noch Jannijttgen van mijn swarte kamelot b[…] rock gegeven van vermaken 18 stuivers.  

 

[fol. 2 verso] [scan 76.4]  [linkerpagina]  

 

[linkerkolom]  

 

Ick heb gehadt 14 elle grau kamelot tot een keurs met een stijck onderaen te setten, van die 

elle 1-3-0, komt tesamen 16-2-0 ende van maken gegeven 2 gulden, behalven die sij, komt tot 

18-2-0.  

 

Noch heb ick Jannijttgen mijn legaturen bouwen een ander lijf op laten maken, daer ick van 

maken gegeven heb 1-8-0, met noch een paer legaturen mouwen daer toe, daer sij van maken 

gehadt heeft 15 stuivers, noch aen kort gehadt tot het lijf ende w mouwen 17 elle in een 

vierendel, die elle kost een riael, komt aen kort 3 gulden met noch aen bolkraen gehadt 0-3-8, 

komt met malkander 5-5-8.  

 

Noch heb ick gehadt anderhalf elle grau satijn tot een paer mouwen, kost elle 6-6-0, komt 

over anderhalf elle 9-9-0, met noch 9 elle kort van 0-4-12 die elle, mijn een vierendel, komt 

tesamen 2-1-8, met noch 15 stuivers van maken, komt in als 12-5-8.  
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Ick heb voer twe elle ende een vierendel kant gegeven tot een bef  2-18-0, die elle kost 1-6-0.  

 

Ick heb voer mijn 3 grote albasteren borden die Gebortge, met die Offerhande ende die 

Brulloft van Kana Galyleen tesamen gegeven 32 gulden. Noch voer het Aventmael gegeven 

10-13-0, komt tesamen 42-13-0, noch van vracht van Horen 4 stuivers ende een ooge van 0-1-

8, met malkander 42-18-8.  

 

Ick heb voer dat langwerptge lantschappe van die hoftman van Krijstijs gegeven 6-10-0.  

 

Noch heb ick voer mijn twe klaijnste met die twe wat groter lanschappis, die ront sijn, 

tesamen gegeven 4 gulden.  

 

Noch heb ick voer mijn 4 kantachtijge lantschappe gegeven 5-6-0, daer, daer half man, half 

paert in staet, een vrou geschackt heeft.  

 

Ick heb voer mijn ronde albasteren bortge, daer die 3 Koningen in staet gegeven 1-4-0, dan 

daer is een schibbyttgen in geschiffert, anders gelden sij een kroon of 38 stuivers het mijnste.  

 

Ick heb Marijttgen een daelder tot haer mart gegeven.  

 

[rechterkolom]  

 

Noch heb ick voer het soomertge met het borrijttge van het wintertge in het saeltge te hanggen 

tesamen voer gegeven 6-10-0.  

 

Wij hebben voer Schagen een langwerpt lantschappe gekoft voer 6-10-0, daer ick mijn 

derdendel toe gegeven heb5.  

 

Noch hebben wij tot Schagen een ander borrijttge gekoft van die Geborte van 2-10-0, daer ick 

mijn derdendel toe gegeven heb.  

 

Noch hebben wij tot Schagen gekoft twe bordittgis van elckx een vroutge met twe duijffis op 

haer schoot, daer ick mijn derdendel toe gegeven heb, kost tesamen 1-2-0.  

 

Noch wij hebben wij een spiegel tot Schagen gekoft, met een vergulden rant voer 3 gulden, 

daer ick mijn derdendel toe gegeven heb.  

 

Ick heb geroijlt een nieuwe vergulden kas om mijnne spiegel, om dat hij ontlijmde, daer ick 

een kroon op toegeven most.  

 

Ick heb Jannijttgen gegeven van mijn sumarij een kuers te maken 1-4-0.  

 

Jannijttgen is in haer heuir gekomen den 24 april, te weten een weck voer may als anno 1624.  

 

Ick heb 17 stuivers g elle kant gekoft tot een tot een kraech van 1-5-0 die elle, komt tesamen 

21-5-0.  

                                                 
5
 Met haar broer en zus was Maria eigenaar van een buitenplaats te Schagen; de kosten werden telkens door 

drieën gedeeld.  
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Ick heb onse Marijttgen haer heuir gegeven op den 27 april anno 16276, komt 22 gulden.  

 

Ick heb mijn 6 grote kussensteckts kussentgis laten op maken, daer ick 16 dalf pont feren in 

gehadt heb, het pont van 12 stuivers, komt die feren 9-6-0 ende die leren het stijck 15 stuivers, 

komt tesamen 4-10-0, noch van maken 1-16-0. Noch heb ick voer 10 elle kanefas ende een 

vierendel tot die instekers die elle stof kost 12 stuivers, en komt tesamen 6-15-0. Dit is tot die 

8 st kussens gewest van onse genay, noch 3 pont feren in die twe klaijntgis gehadt, het pont 

van 12 stuivers ende twe leers het stijck van 12 stuivers ende op maken 8 stuivers, komt 

tesamen 3-8-0. Noch tot die 8 gehadt van gase, saij ende sij, tesamen 19 gulden ende sij waren 

4 jaer onder handen, komt nu altemael tesamen 44-15-0, noch een schelling van die twe het 

wapen van trecken gegeven, komt 45-1-0.  

 

[fol. 3] [scan 76.4] [rechterpagina]  

 

[linkerkolom]  

 

Ick heb een root kamelotten gestijckt lijf gekoft op mijn beste root wollen hemt, daer ick 9 

gulden voer gegeven heb.  

 

Ick heb Seger van mijn roo wollem hemt met die in geslegen borden van maken gegeven  

4-5-0, met een schelling van stoppen, komt 4-11-0.  

 

Ick heb Seger van mijn root scherlakense borstrock van maken gegeven 18 stuivers ende 5 

stuivers van stoppen.  

 

Ick heb mon frere Nobel 3 gulden gegeven tot mijn derdendel van Jan Oost te betalen.  

 

Ick heb mester Heinderijck een kroon gestiert tot moeder salijgers 12 jaergetij te doen.  

 

Ick heb Jan Kornelisson gegeven 2-7-8 voer 5 halfponts gele wassen kaerssen tot die jaergetij 

van moeder salijger.  

 

Ick heb Jan Maertse hier naest helpen een loon gooten leggen tusken sijn lotssen ende mijn 

saeltgis muer, om dat mijn muer gestadich nat was als het regenden, daer wij 168 pont loot toe 

gehadt hadden van die 100 pont 8-10-0, komt voer mijn hellift te belopen 7-3-0 ende die 

metselaer met die kalck most hebben 12 stuivers ende Krijn van maken, hout ende spijckers 

10 stuivers, komt voer mijn deel met malkander 7-14-0.  

 

Noch Seger gegeven van een stijckt lijf op mijn beste wollen hemt te setten 6 stuivers.  

 

Ick heb van Jacop Louuerisson twe hammen gekoft, van het pont 5 stuivers, met een stijcke 

speck van 5 een oortge, mijn beliep tesamen 11-6-0.  

 

Acht Jan Vaers heeft twee borden tot Amsterdam laten schilderen in Sinte Lucas after die 

Oude Kerck, een van Hester, dat hoech is 5 voet ende bret 6 voet in 8 duijm, ende een bort 

daer het Nieuwe Testtament in stont, dat is hoech 4 voet in 4 dalf duijm ende bret 6 voet in 8 

duijm ende hebben tesamen gekost van schilderen 90 gulden.  

                                                 
6 Er staat 1627, maar Maria bedoelt 1624. 
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Ick heb 8 talf elle France kort tot mijn borstrock gehadt, van die elle een riael, komt tesamen 

1-6-4.  

 

Ick heb va tot mijn goet te verstellen gehadt, soo tot Segers als Jannijttgen Kornelis 2-13-0 

aen sij.  

 

[rechterkolom]  

 

Ick heb tot een paer roou braseletten gehadt van swarte gietten 5 kettijntgis, daer ick 12 

stuivers voer gegeven heb.  

 

Ick heb mon frere Nobel gegeven voer mijn del dat hij tot Schagen wesende, verschoten 

hadde, soo aen het maken van die straet als andersijns, tesamen 2-14-12.  

 

Dieuer Jans heeft mijn van het jaer helpen schoon maken 27 dagen ende een halffe dach, ende 

Lijsbet Heijnderijckx 25 dagen, komt tesamen 52 dagen ende een half ende sij hebben 8 

stuivers daechs, komt aen gelt 21 gulden.  

 

Die damastwercker die mijn laken tot Haerlem gewrocht heeft, die het Jakes Danijs, ende 

wont in die Anegank in die Twee Wijtte Damasten.  

 

Ick heb gehadt tot mijn karmesijen roo saijen gardijnen fooij ende schorstienklet tesamen 16 

elle mijn een half fierendel, die elle kost 2-8-0, komt tesamen 38-2-0, ende 16 dalf elle sije 

lijnt van een stoter daer toe, met 12 root lijnt van een blanck, 38 rijngen van een oortgen, an 4 

stuivers aen sijt, van maken 1-10-0, aen die foijen gehadt 98 bellen van 2 stuivers het stijck, 6 

talf loot sijt tot die quasten, het loot een gulden, 30 elle sloofwerck dat daer op genaijt is van 2 

stuivers die elle, 21 elle kant franien van die elle 5 stuivers, noch aen geslegen kort 6 stuivers 

3 groot, aen malijttgis van maken 4-10-0, noch een elle kameloot tot die sacken van 1-4-0, 3 

elle mijn een fierendel lijnt, van die elle een blanck, 8 stuivers aen sijt, met die foijen van 

maken 6 stuivers, komt tesamen te belopen 73-1-12.   

 

Wij hebben tot Schagen 3 bordittgis gekoft: een Engelsche groet, met een Gebortte ende die 3 

Koningen voer 3-18-0, daen daer ick mijn derdendel toe gegeven heb.  

 

Ick heb mester Heinderijck een halfe rijder gestiert, doende 5-13-0, tot sijn kostgelt op den 12 

julijus anno 16147.  

 

Ick heb voer mijn wijtte gesierde potefras een kluijt gegeven.  

 

Ick heb tot Haerlem wesende 7 vierendelen onggekeppert boraet gekoft tot een paer mouwen, 

daer ick 2-6-0 voer die elle gegeven heb, komt tesamen 4-0-8 ende 16 elle sije galon van 2 

stuivers die elle met 2 gulden van maken behalven het lijffen, soo dat mijn die mouwen 

kosten sonder voer 7-12-8.   

 

[fol. 3 verso] [scan 76.5] [linkerpagina]  

 

[linkerkolom]  

                                                 
7
 Er staat 1614, maar bedoeld zal worden 1624.  
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Ick heb tot Haerlem wesende 7 elle kamerijckx gekoft van 3-15-0 die elle, komt tesamen  

26-5-0.  

 

Ick heb een ongefoerde roukuers laten Seger maken, daer ick hem 25 stuivers van maken 

gegeven heb, van onder om een stootkant te naijen met boven aen over gebort, voerts sijn al 

die naen van Wijven Stevens gestopt, daer sij 17 stuivers van gehadt heeft. Sij is gemaeckt 

van een rouflieger van mijn suster Van Alckemade met een afterstijck van een kuers van mijn.  

 

Ick heb twe betstocken laten draijen van mijn aijgen hout, daer ick van elckx een schelling 

gegeven heb van draijen, met noch twe stuivers van die een aen hout, die ander was van mijn 

aijgen hout.  

 

Ick heb Maryttgen een vierendel jaers heuir betaelt van Sint Jacop 1624, komt 12 gulden.  

 

Ick heb Jannijttgen een vierendel jaers heuir betaelt van Sint Jacop 1624, komt 4-10-0.  

 

Ick heb Giert Jans aen mester Krijnen port een daelder gegeven op den 18 augustus.  

 

Ick heb van mester Heinderijck een moij vrouuenhoetgen gekregen op Onse Lieve 

Vrouenavent.  

 

Ick heb Maerten Jansen 6 sluetels noch laten maken daer ick 7 stuivers van het stijck gegeven 

heb, komt tesamen 2-2-0, een van die kas in die kamer met een noch van die duer ende noch 

een van die bonne in het voerkamertge, met een van die duer ende een van die bonne op het 

bovenkamertge ende die bonne in het saeltge. 

 

Ick heb van het jaer 50 mant nieuwe turf op gedaen van 8 gulden ende een gulden van dregen, 

die tuirfknecht waer mede op die solder.  

 

Ick heb voer mijn koeckgen voer die pest te dragen gegeven 8 stuivers.  

 

Ick heb van mijn hooftissertge gegeven van aen die eene sij se aen malkander te lassen ende 

baijde sijen weer over te vergulden, tesamen 18 stuivers.  

 

Ick heb van ‘t jaer 6 mettgis grau oorrijttgen op gedaen van 1-7-0 het viereling met een 

viereling groene van 1-3-0.  

 

[rechterkolom]  

 

Ick heb op den 23 september anno 1624 een kartier roch op gedaen van Alfert Kornelisson, 

daer ick voer gegeven heb met het molenen ende backen tesamen 56-5-0, dat wij op die 

kerfstoock in sullen halen.  

 

Ick heb 4 elle materen kanten gekoft tot mijn manteltge te versien, van die elle 16 stuivers, 

komt tesamen 3-4-0.  

 

Ick heb 12 pont vlas gekoft van 17 stuivers het pont.  
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Ick heb te Alderhaij een half kinnijttgen seep op gedaen, daer ick met die inpost voer gegeven 

heb 3-14-12.  

 

Ick heb op den 24 october anno 1624 een ha sacke sout laten halen dat aen getaykent is, 

hiervan gegeven 3-7-8.  

 

Ick heb onse Marijttgen daechs na Sinte Sijmen ende Judendach een vierendel jaers heuir 

gegeven van Alderhaijlijgen 1624 – komt 12 gulden.  

 

Ick heb Jannijttgen doen mede een vierendel jaers heuir gegeven, komt 4-10-0.  

 

Ick heb mester Heinderijck op Alderhaijlijgenavent 4 rijders gegeven tot behoef van van die 

schout van 5-13-0, komt tesamen 22-12  22-12-0.  

 

Ick heb mester Heinderijck, mester Krijn ende die mijnnebroer, Aldersielen elckx 1-4-0 

gegeven om voer die sielen te bidden.  

 

Ick heb het een oockxhooft vool waij van Wijberijch Dircksen laten komen, daer ick 2-15-0 

voer gegeven heb.  

 

Duijffie van der Hulft8 heeft maseur ende mijn elckx een kant tot een kraech laten wercken, 

daer wij elckx 17 elle toe hadden, die elle kost 0-16 ende een half, komt over die 17 elle 14-0-

8 ende ick heb daer 3 elle mijn een vierendel doeck toe gehadt, dat ick aen 14 klet gesneen 

heb ende tot die wijtte van die bef heb ick gehadt een half elle ende een half sestienendel 

duars laken.  

 

Ick heb van het jaer 34 pont karssen van 12 in het pont gehadt met 6 pont van die 6 in het 

pont, want ick noch 3 pont hadde van die 6 in het pont het was 5 stuivers, komt 10 gulden 

tesamen.  

 

Ick heb 5 rijders van 5-13-0, komt tesamen 28-5-0, om in Den Boos gestiert, om voer een een 

jaer lang alle weken, te weten op die dondersdach een dienst te laten doen tot die minnebroers 

ende dan noch 3 dinsten besonder op Sint Jans Battijstendach ende Sinte Franschuskisdach 

ende Sinte Kornelis ende het sal in gaen Onse Lieve Vrouuen Ontfanckenis ende mon frere 

Nobel heeft mede soo veel gestiert voer een jaer ende die sal die vrijdach hebben.  

 

[fol. 4] [scan 76.5] [rechterpagina]  

 

[linkerkolom]  

 

Ick heb tot Uutgest gewest den 28 november om het gehele bossen op te snijen, daer ick 3 

man in sette, die mijn een gulden aijste. Doen het gedaen was ende ick gaf haer 4 gu 

schellingen, daer Willem Gerrijtsen mijn of bedanckte.  

 

Ick heb Katrijntgen in Anna Nobel elckx een daelder tot Sinter Nicolaes gegeven met een 

maniste koeck van 8 stuivers. Elck met appelen, karstaijniers ende wat rasijnen ende een brief 

met sukerde mangeleen.  

                                                 
8
 Duijffie van der Hulft zal verwant zijn aan Maria’s zwager Jacob Nobel. Deze familie noemde zich ook (van 

der) Hulft naar een voormoeder. 



11 

 

 

Ick heb een nieut eeckvatgen laten maken daer ick 8 stuivers voer gegeven heb, behalven die 

hoepen ende daer gaet in 5 mengelen in een slepe ende het mengelen kost 0-12-8.  

 

Ick heb mester Heinderijck een kron van twe gulden gestiert om mijn vader salijgers sijn 13 

jaergetij te doen.  

 

Ick heb 5 halfponts gele wassen kaersen gehadt van 19 stuivers het pont.  

 

Ich heb een silveren haijlijgen geessen tot Kronen geroijlt om out silver ende het wecht twe 

loot in 2 stuivers, komt 28 stuivers aen silver ende ick heb 8 stuivers van fasoen moeten 

geven, komt tesamen 3-6-0. Ick heb van vergulden ende schon maken gegeven een gulden.  

 

Anno 1625 

 

Ick heb tot 6 hemden kant toe gekoft. Dat laken hadt ick noch van mijn moeder salijger. Tot 

elcke hemt heb ick gehadt 3 elle mijn anderhaf vierendel, belopt tesamen aen gelt over die 6 

hemden 6-6-0.  

 

Ick heb voer mijn grotste wintertge gegeven 6 gulden aen gelt.  

 

Ick heb voer mijn gout wichgen, dat Willem Jansen mijn gekoft heeft tot Amsterdam, 

gegeven 3-18-0.  

 

Ick heb voer mijn beldenaer van het gelt gegeven 10 stuivers.  

 

Ick heb onse Marijttgen weer geheuirt voer een jaer, elck met een half jaer of, voer die ouwe 

heuir, komt 48 gulden.  

 

Ick heb onse Jannijttgen oock weer gewonnen voer een jaer, elck met een half jaer of, voer die 

oude heuir, komt 18 gulden.  

 

[rechterkolom] 

 

Men moet anderhalf vierendel suijcker in een plateltge hebben, soo van karwaij ofte fiersaet 

ende een half vierendel roo letters in een plateltge is genoch.  

 

Ick heb van Lijsbet Tuenis twe rommers gekoft, het stijck twe stuivers.  

 

Ick heb Bartelmies Jansen gegeven een halfe pistelet, doende 3-12-0, voer Haermen Dircksis 

son ende dat voer die laeste mael.  

 

Nicht Van Eenijgenbuirch9 heeft een kant tot een kraech laten wercken tot Haerlem, daer is 

een elle meer toe gestiert als ick hebben most tot een kraech. Die elle kost 16 stuivers. Komt 

over die 18 elle te beloopen aen gelt 14-8-0.  

 

                                                 
9
 Nicht van Eenijgenbuirch is vermoedelijk een dochter van Maria’s nicht Maria van Nesse (1567-1638) die 

getrouwd was met Albert Jansz. Eenigenburg (...-1619). Zie De Ned. Leeuw 58 (1940) 25.  
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Ick heb Klaes Jansen van Opdam ende Tijmen Luijckessen10 een halfe ryder gegeven van 5-

13-0 tot behoef van die armen op die quatertemper in die vasten.  

 

Ick heb mijn 4 rondetgis van Jan Willemsen gekoft daer die 4 evanijelisten in geschilder[t] 

sijn voer 4 gulden.  

 

Ick heb 3 elle binnewerck van Jannijttgen Harsels gekoft tot mijn sloppen met het 

kruijnwerken van een gulden die elle, komt tesamen 3 gulden.  

 

Noch heb ick een binnewerck van haer gekoft tot mijn slopen met het 3 brodracken van 16 

stuivers die elle, komt tesamen over 3 elle in 3 sestienendelen 2-11-0.  

 

Noch 3 elle min een sestienendel aen binnewerck tot Jannijttgen Harssels gekoft tot 3 sloopen, 

komt tesamen 2-18-12.  

 

Ick heb van Jan Wouterson mijn koperen tang gekoft voer 7 gulden ende maseur heeft voer 

die heuir maer jaers te voren gegeven 5-15-0, dan nu was het koper soo veel duerder. Hij heeft 

voer sijn maken maer eeven veel gehadt. Het schelt 4 stuivers op het pont koper.  

 

Ick heb Aeriaen Krijspijaense van mijn trijptge muijlen met swarte korden ende met een paer 

Spaense leren schoenen dan die hielen sijn van drocht leer, tesamen gegeven 2-12-0.  

 

Ick hadde derdalf elle swarte kort tot die muijlen gehadt van die elle 5 stuivers, komt 0-12-8.  

 

Ick heb een nieut haerbarsteltge gekoft, daer ick drie groot voer gegeven heb.  

 

[fol. 4 verso]  [scan 76.6] [linkerpagina]  

 

[linkerkolom]  

 

Ick heb derdalf elle kant gekoft tot een bef, van die elle een daelder, komt tesamen 3-15-0.  

 

Noch heb ick derdalf elle kant tot een bef gekoft, van die elle 1-4-0, dan daer was maer noch 

een vierendel maer mer aen. Nu heb ick heb met malkander gehadt voer 3-4-0.  

 

Noch heb ick een binnewerck gekoft van een als die bovenste kant, mede aen dieselffte bef te 

naijen, daer ick 2 elle in anderhalf vierendel toe gehadt heb van 15 stuivers die elle 1-15-, 

komt tesamen 1-15-10.  

 

Ick heb Susannittgen 14 gulden moeten geven voer mijn swarte ebbenhouten spiegel.  

 

Ick heb noch een elle ende derdalf sestiennendel kamerijckx van maseur noch over genomen, 

dat van een doeck was als mijn, daer ick voer gegeven heb 4-6-12.  

 

Ick heb kamerijckx tot twe beffen gekoft in het Schapestechge van 3-12-0 die elle, komt over 

die twe beffen 1-15-8 1-13-12.  

 

                                                 
10

 Tijmen Lucassen komt ook voor in het memorieboek van Adriana van Nesse  
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Ick heb van Jannijttgen Harssels een elle min een half sestiennendel binnewerck gekoft tot 

een halse daer ick die kant toe hadde, van 17 stuivers met noch 4 d een van van elf stuivers 

daer ick 4 dalf vierendel van nam ende kost 11 stuivers 1-6-0, daer ick mede die kant toe 

hadde.  

 

Noch een heb ick een half elle kant gekoft tot een poijnet, daer ick noch een van bef kant over 

gehouden hadde, komt 0-9-8.  

 

Ick heb Marijttgen ende Jannijttgen elckx een daelder tot haer mart gegeven.  

 

Noch gekoft 3 paer poijnetten kamerijckx van 3-12-0 die elle, komt 1-2-8.  

 

Ick heb van mijn wijtte potefraes om tot mijn rbatte te dragen, gegeven 1-10-0.  

 

Ick heb voer die issertgis daer het taferel voer die schorstien in die kamer aen hanckt, Maerten 

gegeven 8 stuivers.  

 

T’ Amsterdam tot Van Loon back men die fa wafelen in een pont meel, 6 ayeren met een 

moes schuttel met butter.  

 

[rechterkolom]  

 

Ick heb tot een mosortge om die hals van het kantge dat Marijttgen gemaeckt heeft 3 elle min 

een vierendel.  

 

Ick heb Pieter Jansen twe dagen in mijn velt om alle die paerdeblommen uut halen ende om te 

spijtten ende doen een schuijt aert daer over te brengen, daer ick 12 stuivers voer die aert allen 

most, ende 5 stuivers voer het kraijnselis dat uut het komt, dat daer weer in gesaijt is, komt 

tesamen dat het mijn gekost heeft 3-2-4.  

 

Ick heb een nieuwe wrijfbarstel gekoft van pruijs haer, daer ick 13 stuivers voer gegeven heb.  

 

Ick heb Marijttgen een half jaer heuir gegeven 2 dagen voer maij, komt 24 gulden.  

 

Ick heb Jannyttgen twe dagen voer may mede een half jaer heuir gegeven, komt 9 gulden.  

 

Ick heb op maij een half kinnijttgen seep gekoft daer ick met die inpost voer gegeven heb 3-

14-12.  

 

Ick heb 3 elle binnewerck in slopen gekoft, die elle van een gulden, komt 3 gulden tesamen.  

 

Ick heb voer mijn leren schoenen gegeven van maken 2-2-0 ende twe elle kort van 0-3-8, met 

een rijael aen lijnt daer in, komt 2-9-0.  

 

Ick heb tot Frans Janses 26 elle ende een half gehadt wijt garens lijnt ende silver in 

malkander, van die elle een hallefe stuiver, daer heb ick 9 be elle ende een vierendel tot een 

vrong of gewonnen, ende tot mijn potefraes heb ick 9 elle gehadt, soo dat ick noch 8 elle in 

een vierendel over hou, is net gegaen aen een nieuwe potefraes om beffen op te dragen, die 

ick selfs gemaeckt hebbe.  
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Ick heb anderhalf elle ende 3 sestienendelen ienis armesij gekoft tot een schorteldoeck van 4-

10-0 d' elle, komt tesamen 7-12-0.  

 

Ick heb Jan Kornelisson gegeven 2-9-8 van 5 halfponts karsen tot mijn moeders jaergetij.  

 

Ick heb mester Heinderyck een kron van twe gulden gestiert tot mijn moeder salijgers 13 

jaergetij te doen.  

 

Ick heb in die Grauwe Papegaij anderhalf elle ende 3 sestienendelen sije borat tot een 

schorteldoeck laten kopen van 4-10-0 die elle, komt tesamen 7-11-0.  

 

[fol. 5] [scan 76.6] [rechterpagina] 

 

[linkerkolom]  

 

Maseur Nobels ende ick hebben onse paer groene Brabantse stoelen met die nuesdoecken 

geset op daer toe geset op 40 gulden, ende ick heb se gekregen dien ick haer nu betaelt hebbe.  

 

Ick heb een mat gekoft op het sijtbancke van derdalf elle, die elle van een schelling, komt 15 

stuivers tesamen.  

 

Ick heb van het jaer Dieuer gehadt schon te maken 23 dagen, Marijttgen Louuerijs 14 dagen, 

Griete een dach, komt met malker 38 dagen ende daechs 6 8 stuivers, komt aen gelt over die 

38 dagen 15-4-0.  

 

Ick heb Krijn gegeven van het kosijnte boven die back van maken 1-4-0, want het was mijn 

aijgen hout ende van het isser daer in 1-10-0 ende 16 stuivers van die hengelissen ende die 

haeckes, die metselaer van setten gegeven 5 stuivers ende van kalck 4 stuivers ende 8 stuivers 

van loot daer op ende van werruwen 12 stuivers, komt tesamen 4-19-0.  

 

Ick heb gehadt 7 dalf vierendel gebelt satijn tot een paer mouwen, met noch derdalf vierendel 

satijn van het hetselfde om een bef tot mijn bouwen ende die morten of te maken, komt 

tesamen 2 elle in een vierendel, die elle kost 17 schellingen, komt tesamen 11-9-8.  

Noch heb ick tot die mouwen ende die bouwen tesamen gehadt aen kort 41 elle, 16 tot die 

mouwen ende 25 tot die bouwen. Die elle stost 3 stuivers min een doijt, noch aen pluijs 

knopen, armesij, galon ende sij tesamen 12-4-0, nu die mouwen van maken met die bef ende 

die bouwen, die morten tesamen 7 gulden, komt het maken met het stof met met kmalkander 

te belopen 30-13-8.  

 

Ick heb mester Heinderijck een rijder gestiert tot sijn kostgelt, doende 5-13-0, op den 3 junij 

anno 1625.  

 

Ick heb tot Aechtte Bocken11 gehadt anderhalf dosijn silveren knopen, van het dosijn 11 

stuivers, komt tesamen 0-16-8.  

 

                                                 
11

 Aechte Bocken, begr. Alkmaar, Grote Kerk, 25 febr. 1645 (3 posen geluijt, 13 gld). NB in 1626 werd er een 

kind van Aechte Bocken begraven.  
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Ick heb een isser tot Amsterdam gekoft in mijn koeckkuekentgen, daer ick 3 groot voer het 

pont gegeven heb ende het wecht 100 pont ende van vracht ende slepen 6 stuivers, komt 

tesamen 7-16-0.  

 

Ick heb van het jaer 50 mant tuirf op gedaen van 21 gulden het 100 ende van dragen 15-0-0.  

 

[rechterkolom]  

 

Ick heb gehadt tot Willem Jansen 6 elle min een vierdendel tot een jacke. Des sijnder twe 

voerstijcken noch uut gesneen om hetselfde noch weder te repareren, van benijste blom op 

een ferwielen velt, van die elle 9 schellingen, komt tesamen 32-12-8.  

 

Noch een dosijn strijckes gehadt van 1-8-0. Noch 2 stuivers aen kort, noch heb ick derdalf 

fierendel gehadt van dieselfde blom, om benen hetselfde mede te vernieuwen, komt 3-11-0. 

Noch aen stifsel in die bargoenen 5 stuivers, die foering had ick van maken gegeven 3-0-0, 

komt tesamen noch aen een ende aen d’ ander gehadt, soo sij als knopen 2-14-12, komt 

tesamen 43-8-4.  

 

Noch heb ick Seger een swartte satijnen bef op mijn bouwen laten maken, die op gebalyoneert 

is is, het stoof hadt ick selfs ende van maken gegeven een gulden.  

 

Ick heb Jannijttgen Kornelis gegeven van mijn root wollen hemt die borden van opnaijen, met 

mijn fyoletten kamelotten kuers die borden op te naijen, tesamen 1-12-0 met.  

 

Ick heb tot mijn kluerde tarsynielen kuers gehadt 39 elle kort en mijn een fierendel, die elle 

kost 9 dalffe stuivers, komt tesamen 16-9-12 ende Jannijttgen van op naijen gegeven 2-0-8, 

soo dat die kuers nu kost 18-10-4.  

 

Ick heb 18 pont vlas gehadt: 12 pont van 17 stuivers ende die andere 6 pont van een ende 16 

stuivers het pont, komt 15 gulden 15…0 gulden het vlas. Daer van heeft Maryttgen 5 talf pont 

‘t gesponnen ende Dieuer Moer in het gasthuis 14 dalf pont, daer sij 14 stuivers van spinnen 

gehadt heeft.  

 

Hier heb ick 41 ellen of heb laten wercken tot Jannijttgis moers ende daer is 16 dalf ruwe 

ponden toe gegaen, soo dat ick nu derdalf pont garen over gehouwen heb. Ick heb 4 st 0-3-12 

van die elle van wefen gegeven met 12 stuivers van drillen, komt over het wefloon 8-5-12 met 

3 stuivers voer die knecht, een pijntge aen as gehadt 13 stuivers, met een ketel van bleken 2-1-

0, soo dat mijn die elle kost 0-16-6.  

 

Ick heb van Jannis vaer doen hij van Deventer quam met het vaendel, een dubbelde 

Deventerkoeck gekregen tot mijn welckekom, daer ick hem twe schellingen voer gestiert heb.  

 

Ick heb 3 vierendelen in een sestienendel kant gehadt tot Katelintgis van 14 stuivers, d’ el tot 

een krach om die hals te naijen, want sij allens is als die kant, die daer aen staet, komt aen gelt 

10 stuivers, 6 penningen.  

 

[fol. 5 verso] [scan 76.7] [linkerpagina] 

 

[linkerkolom]  

 



16 

 

Tot eenijge vieryge geswelge aen armen ofte aen benen ofte waer het soude mogen sijn, sal 

men nemen maddalieven gelijcken der in die waijden wassen, sal men nemen het loof met die 

wortel in al ende wassen het schoon ende scharrefen ‘t [d]an klaijn ende koken ‘t in een niewe 

me pt pot met soetemelck ende kruijmen der fijn wijttebroot in met een stijck roo butter ende 

koken dat aen een patpen ende leggen dat daer warm op. Het gaet die bier papen weer te 

boven, want dit geneest terstont.  

 

Wij hebben op den 7 augustus tot Uutgest wesende tot Tijmens vertert met het peert tesamen 

2-2-0. Noch op den 11 augustus tot Tijmens weder vertert doen dat lant geroijt waer ende 

doen wij die schout met Brij Bruijn Bruijnsen mede bij ons hadden, met het peert 3-9-0. Noch 

die schout gegeven van het schrijven van die schaysel 8 stuivers.  

 

Noch tot Jannijttgen Harselen gehadt 3 elle mijn een half vierendel binnewerck van die elle 1-

12-0, komt tesamen 4-12-0.  

 

Noch heb ick tot Stijn Heinderyckxson mijn bet daer ick op slaep die klonters laten uut doen, 

daer ick 10 stuivers van gegeven heb.  

 

Ick heb wonsdaechs na Hoechge Lieve Vrou, Giert Jans aen mester Krijnnen port een daelder 

gegeven.  

 

Ick heb op den 2 september anno 1625 onse Neltge nicht 5 ryders weder gegeven van 5-13-0, 

tot dieselfde botschap van over jaer ende sal wederom in gaen of Onse Lieve Vrou 

Ontfanckenis als het ander jaer uut is, komt tot 28-5-0 ende mon frere Nobel mede soo veel.  

 

Noch heb ick haer op dieselfde tijt gegeven tot behoef van die klaerissen een ducaet van 4-5-0 

ende mon frere Nobel een albertijn van 5-13-0.  

 

Ick heb Tijmen Lukessen op den 28 september anno 1625 een halfe rijder gegeven tot die 

schamelluij, komt 5-13-0.  

 

[rechterkolom]  

 

Ick heb op den 2 september anno 1625 tot Allefert Kornelissons een kartier roch betaelt van 

5-2-0 die sack, komt met het molene ende het backen met noch andere ongkosten te belopen 

tesamen 56-9-8. Ende doen hebben wij daer oock terstont of begijnnen te halen als dat onse 

ander op was. 

 

Wij hebben van onse fierendel butter beginnen te etten Sinte Bartelmies.  

 

Ick heb 5 stuivers voer een fles gegeven, daer 3 pijnten in mach.  

 

Ick heb Sakarijas van mijn Aventmael gegeven van schilderen met hout en al 90 gulden.  

 

Ick heb Sakarijas noch gegeven van mijn vader ende moeder salijger van na kopeijeren met 

het hout 60-0-0 ende sijn soon doen se tuijs gebrocht worden 1-5-0.  

 

Ick heb Klaes Heeck gegeven van mijn twe lantschappen in die kamer, daer Jacop sijn sonen 

om koren uut sent het een, ende het ander mede van Jacop Abraham daer die engelen by hem 

die Botschap brachten dat Sodome voer elckx 60 guldens, behalven het hout, ende 9 gulden 
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van elck bort het hout. Ende sijn soon een nieuwe kron van tuis brengen gegeven, soo dat 

mijn elcke bort op 70 gulden komt te staen, komt tesamen 140 gulden.  

 

Ick heb een mat van derdalf elle lang gekoft, voer d’ el 0-4-8, komt 0-11-4.  

 

Ick heb Jannijttgen een half jaer heuir gegeven op den 5 october, dat Alderhaijlijgens daer na 

verschenen soude sijn, om foerijng te kopen tot die lakense rock die ick haer gegeven heb om 

sonnendaechs te dregen, komt aen gelt 9 gulden.  

 

Ick heb Marijttgen op den 5 october mede een half jaer heuir gegeven, dat Alderhaijlijgen 

daer na verschenen d sal sijn, komt 24-0-0.  

 

I’eb twe stoefen laten kopen van 0-6-4.  

 

Ick heb mon frere Nobel gegeven voer mijn derdendel van die ongkosten die tot Schagen 

gedaen sijn 3-15-14.  

 

Ick heb Jannijttgen Kornelis van mijn borate mouwen met die kort over die arm van maken 

gegeven 8 stuivers.  

 

[fol. 6] [scan 76.7] [rechterpagina] 

 

[linkerkolom]  

 

Ick heb op den 27 october een sacke sout laten halen, dat maer aen getaykent is, hier van 

gegeven 3-7-8 op den 14 april 1626.  

 

Ick heb op Alderhaijlijgenavent een half kijnnijttgen seep van Bassen12 op gedaen, met die 

inpost tesamen 3-13-8.  

 

Ick heb op Alderhaijlygenavent mester Heinderijck 2 rijders gestiert tot behoef van die 

schout, komt tesamen 22-12-0.  

 

Ick heb op Alderhaijlijgenavent mester Heijnderijck, mester Krijn ende die mijnnebroer elckx 

een halfe kluijt gestiert, voer die sielen te bidden van mijn voerouders.  

 

Ick heb van het jaer gehadt 38 pont duijnne karsen van 12 in het pont, ende 8 pont van 6 in het 

pont, komt 11-0-0.  

 

Ick heb Katrijntgen ende Anna Nobels elck een 8 en 1-8-0 tot haer Sinter Nicolaes gegeven, 

met elck een manijste koeck van een schellinck.  

 

Ick heb Aeriaen Krijspijaense 1-4-0 gegeven van een paer enckelde soele schoenen, op die 

voet Spaens leer ende after aen drocht leer.  

 

Ick heb mester Heijderijck een nieuwe kron gestiert om mijn vader salijger sijn 14 jaergetij te 

doen.  

                                                 
12

 Vermoedelijk Jacob van Teylingen Bas (c. 1588-1639), zeepzieder te Alkmaar. Zie W.J. van den Berg, ‘De 

bewoners van de huizen’, in: Peter Bitter, Geworteld in de bodem; archeologisch en historisch onderzoek van 

een pottenbakkerij bij de Wortelsteeg in Alkmaar (Zwolle 1995) 22-49, ald. 32.  



18 

 

 

Ick heb Jan Kornelisson gegeven 2-7-8 voer 5 halfpont gele wassen kaersen tot die jaergetij.  

 

Anno 1626  

 

Marijtten sal te maij weder blijven voer die oude heuir, komt 48 gulden in 't jaer.  

 

Ick heb Jannijttgen weer een jaer gewonnen after maij ende sal hebben in het jaer 20 gulden.  

 

Ick heb mijn twe tijnnen kandelaers verroijlt voer twe potsspis plateltgis ende ick heb 10 

dalffe stuiver toe gegeven.  

 

Ick heb maseurs ouwe naelten van gout over genomen ende het wecht 4 dalf enggels ende 

elcke engels is 37 stuivers, komt tesamen te belopen 6-9-8.  

 

Ick heb mijn armesijen pekerde bouwen Seger laten die schoeren verbren ende die haken laten 

veranderen, daer van gegeven 2-2-0 ende van haken ende sij tesamen 4 stuivers, komt in als 

2-6-0.  

 

[rechterkolom]  

 

Ick heb Kron gegeven van mijn heften te veranderen versetten in mijn forket 8 stuivers met 

een niet nieut lemment van 0-3-8, komt tesamen 0-11-8.  

 

Ick heb Seger van een paer leggende bergoenen in mijn damaste bouwen gegeven van maken 

3-5-0 ende ick heb daer 23 stalf elle galon toe gehadt, komt 35 stuivers. Noch aen sij ende een 

en ander 11 stuivers, komt tesamen 5-11-0.  

 

Tot mijn tafel in die kamer heb ick tot 12 menschen gehadt: 2 bouten, 2 hoenderen, 2 knijnnen 

met een knijn in die korst, daer ick 16 stuivers van backen gegeven heb, met een mal 

mangeltoert ende een pastaij elckx van 1-4-0, tot het laest heb ick gehadt een marsepaijn van 

een daelder met aen weersijen 9 plateltgis, 2 met aerdakers, 2 met pannekoeken, 2 met 

suijckert broet, 2 met wijtte ende roo letters in malkander, 4 met 2 derlaije suijcker, 2 met 

suijckerde nagelen, 2 met suijckerde pijpknel, 2 met boter, 3 vierendelen suijcker in 2 

platelen, een paer pont aerdakers in elcke platel als het eens op gefolt wort, een fierendel roo 

letters in een paer platelen, 8 stijckes brot in een paer platelen, 8 rollijttgis pytknel tot een paer 

platelen met een vaten van 7 stoop wijn ende mach dan mach ick het goelcken om 30 gulden 

hebben.  

 

Ick heb Stijn Heinderijckx van 6 grote banckaras kussens van bestemoer salijger laten 

verklaijnnen, daer ick haer van gegeven heb 1-16-0.  

 

Ick heb Klaes Heeck gegeven van mijn lantschap in het voerhuis over die glasen, daer Davijt 

in Abijgel in staet 45-10-0 ende sijn soon van tuijs brengen 1-5-0, komt tesamen 46-15-0 met 

hout in al.  

 

Ick heb een half elle in een sestienendel gekloft karmesijen root laken gekoft tot Griete 

Burrijfte tot een borstlap van die elle 7-10-0, komt voer mijn 2-0-0.  
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Ick heb tot Jasper die perduerwerker een paer semen hantschoenen gekoft die men wassen 

mach voer 10 stuivers.  

 

Ick heb Matgis die beltsnijer van mijn vergulden kassen daer een Lieve Vrou met haer lieve 

kijnt in staet gegeven van hetselfde te repareren daer het stijcken was 2-10-0 ende Klaes 

Heeck van het belt over te vergulden gegeven ende het kassen soo hier en daer wat te versien 

daer het vergult of was 5 gulden, komt tesamen 7-10-0.  

 

Mijn eene lantschap in die kamer is van Jaco die soone van Jacop die om koren te kopen 

gijngen ende het ander is daer die engelen Abraham die botschap brochten, hoe dat die stadt 

van Sodomme ende Gomorre vergaen soude ende hoe dat sijn huijsvrou Sara bevrecht soude 

worden, daer sij haer om bespotte, om dat sij te out was soo haer dochte.  

 

Ick heb van Barber Jans 3 vierendelen kant gekoft tot een huijf, daer ick 19 stuivers voer die 3 

vierendelen gegeven heb.  

 

[fol. 6 verso] [scan 76.8] [linkerpagina] 

 

[linkerkolom]  

 

Ick heb Sakarias Pauuelissen gegeven van mijn twe lantschappis, daer Sijnt Jan in die 

woestijn in staet met het die heremijt Sijn Pauuelis die eerste, tesamen 29 gulden ende 6 

stuivers van tuis brengen.  

 

Noch heb ick een paneltge van hem gekoft, daer noch eerst op geschildert moet worden voer 

1-10-0. Klaes Heeck sal hier van hebben 18-0-0, dan ick heb hem daer 21 of moeten geven 

met 6 stuivers van tuis brengen. Het is Die temtacij van Sinte Antonis.  

 

Ick heb Marijttgen haer half jaer heuir gegeven van maij toekomende op den 16 april, komt 

24-0-0.  

 

Ick heb Jannijttgen mede een half jaer heuir gegeven van maij toekomende op den 16 april, 

komt 9 gulden.  

 

Ick heb Marijttgen ende Jannijttgen elckx een daelder van 1-10-0 tot haer mart gegeven.  

 

Ick heb voer mijn grotste vergulden spiegel daer mede wat wijt in komt met een geslepen 

glas, voer gegeven aen Sannijttgen 5-15-0.  

 

Noch heb ick voer mijn andere vergulden spiegel die wat klaijnder is met een onggeslepen 

glas gegeven 3-15-0.  

 

Ick heb voer mijn groenne naijkussentge gegeven 2-17-8 ende maseur voer hare 4-0-0, om dat 

het van bijnnen met gout waer.  

 

Ick heb gegeven van mijn ouwe kassijne daer inkernaet onder was, te verklaijnnen met die 

kant ende het seem daer toe tesamen 16 stuivers.  

 

Ick heb voer mijn tapete spretge gegeven 20-0-0.  
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Ick heb voer mijn derdendel gegeven tot het Schager bet 17-0-14.  

 

Ick heb voer mijn twe kussentgis daer die maijsens op slapen, gegeven voer het teckt van het 

Schager bet 10-12-0 voer maseur ende mom freres deel tesamen ende Stijn 6 stuivers van 

maken ende mijn over loop van die feren va uut bestemoers banckeris kussens die sijn daer in.  

 

[rechterkolom]  

 

Ick heb Lauueris Bartelmieson mijn oude baechgijttgen laten vermaken, daer ick 4 gulden van 

maeckloon of gegeven heb ende mijn oude baechge woech anderhalf enggels ende 6 asen, 

ende dit wecht net 3 enggels. Ick heb daer een hoep ringgetge tegen gegeven. Elcke enggels is 

37 stuivers, komt met het maeckloon te belopen 9-11-0.  

 

Ick heb een boenschoijer om het voerhuis mede te schropben gekoft, daer ick 0-11-8 voer 

gegeven heb.  

 

Ick heb op den 5 maij een half kinnijttgen seep op gedaen. Die seep kost 2-15-0 ende van 

inpost 16 stuivers, komt tesamen 3-11-0. Een half kinnijttge seep hout 30 pont.  

 

Ick heb op den 5 maij mijn eeckvatge laten wollen, daer 5 mengelen in een slepe in gegaen is 

ende het mengelen is 12 stuivers, dan het slepe liep binnen, komt te belopen over die 5 

mengelen 3 gulden.  

 

Ick heb Marijttgen Lauueris van het jaer gehadt schon te maken 16 dagen ende Dieuer 13 

dagen ende daechs 8 stuivers, komt over die 29 dagen 11-12-0.  

 

Ick heb mester Heinderijck een kroon gestiert van 2 gulden tot mijn moeder salijgers haer 14 

jaergetij te doen.  

 

Ick heb 5 halfponts gele wassen karsen daer toe gehadt van 2-7-8.  

 

Ick heb op den 14 april tot Uutgeest weder gewest om aldaer een deel palen in die Varkensbos 

te laten slaen ende heb in die harberch vertert 2-17-0.  

 

Ick heb tot Lijsbettgen Willemse in mijn grotste fles gehadt een stoop met een min een half 

pijntge Spaense wijn voen 2-1-0.  

 

Ick heb een waterpot geroijlt daer ick 5 stuivers van maken gegeven heb ende mijn klaijnste 

pullijttgis heeft Marijttgen genomen, die ick daer mede aen roijlden, die beliepen 10 stuivers. 

Dan hadt ick noch 4 oude lepelen met een lijt van een kan, soo dat ick aen gelt toe gaf met het 

maken tesamen 0-12-0.  

 

Ick heb voer mijn twe grotste glasen flessen gegeven 0-15-0 tot Jan Klaessens in die 3 

Berrgen, daer mach schier 2 stoop in.  

 

 

[fol. 7] [scan 76.8] [rechterpagina] 

 

[linkerkolom]  
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Ick heb van Huijbert Kornelisson,13 die soon van Kornelis Janson Quant anderhalf hondert 

mant tuijrf op gedaen, die hondert mant van 20 gulden ende die 100 mant van dragen 2 

gulden, komt tesamen 33 gulden.  

 

Ick heb op den 7 junij anno 1626 een kartier roch met een half kartier op gedaen van Alfert 

Kornelisson ende ick geef voer die sack 4-7-8, komt tesamen met het malen ende het backen 

74-18-8.  

 

Wij hebben tot Schagen een nieut bet gekoft met 4 kussens, dat voer mijn derdendel komt 17-

0-4 ende van het oude bet het mon frere Van Nesse die pulu voer 15 stuivers met 6 pont feren 

van de een daelder, daer hij sijtkussens of gemaeckt het, ende ick heb van het bet twe ku 

kussentgis voer die maijsens voer 16 stuivers, daer ickselven feren toe hadde ende maseur 

heeft het over loop van het bet voer 14 stuivers, soo dat het derdendel van het mijn komt te 

staen op 15-15-4. daer Ick heb voen voer mijn del van het ouwe bet ontfangen 1-5-0.  

 

Ick heb voer mijn trijptge muijlen ende schoenen Aeriaen Krijspijaense gegeven 2-12-0 ende 

aen grauue kort gehadt 2 elle in een vierendel, komt 9 stuivers.  

 

Ick heb hem noch gegeven voer mijn leren klijckers 2 gulden, met noch 3 stuivers voer twe 

elle kort.  

 

Ick heb een ouwe kraen voer een nieut laten roijllen, daer ick 6 stuivers op toe gaf.  

 

Ick heb voer mijn swarte waijer gegeven van vermaken een gulden.  

 

Ick heb 2 elle in anderhalf fierendel kort laten kopen tot een paer muijlen, die elle kost 15 

stuivers, komt tesamen 1-17-10.  

 

Mon frere Nobel heeft mijn een pont slechte amandelen van Amsterdam gebrocht, van het 

pont 1-4-0, noch een pont kapijttelstocken van arranije schillen ende nagelen, het pont 18 

stuivers.  

 

Ick heb Tijmen Luijckesson een halffe rijder gegeven voer die schamelluij van 5-13-0 op den 

3 julij anno 1626.  

 

Ick heb Aeriaen Krijspijaense van mijn fijn verwiele klijckerde van maken gegeven 2-5-0, die 

gouwe kortgis had ickselven, het ferwil is van die borstroch.  

 

[rechterkolom]  

 

Nycht Van Eenijgenbuijrch heeft mijn 2 elle ende 5 sestienendelen met een noch een half 

sestienendel laken van Haerlem gebrocht, dat sij voer mijn gekoft hadde tot een sloop na mijn 

laken, gelijck daer ick daer twe of hadde. Die elle van 2-6-0, komt tesamen 5-7-14.  

 

Ick heb Aeriaen Krijspijaense gegeven van mijn fijn verwiele muijlen, die ick van moeder 

salijgers borst gekregen hadde van maken 1-2-0, ende aen gouwe ende sye kort daer op 

gehadt 1-17-10, komt samen 2-19-10.  

 

                                                 
13

 Huijbert Cornelisz. Quant, begr. Alkmaar (Grote Kerk) 9 april 1654 (DTB Alkmaar). 
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Noch hem van een paer Spaense leeren duijne schoenen gegeven 1-5-0.  

 

Ick heb Giert Jans op Sijnt Jacopsdach een daelder gegeven aen mester Kij Krijnen port.  

 

Ick heb Marijttgen op Sint Jacopsdach een vierendel jaers heuir gegeven, komt 12 gulden.  

 

Ick heb Jannijttgen op Sint Jacopsdach een vierendel jaers heuir gegeven, komt 5 gulden.  

 

Ick heb op den derden augustus aen Neltge nicht 5 albertijnen voer mijn gegeven. Mon frere 

Van Nesse heeft er 5 gegeven ende mon frere Nobel heeft er 6 gegeven, om voer elckx een 

dienst in die weck Ten Bos te laten doen. Een op die manendach een tot die mijnnebroers op 

Sinte Francuskisautaer, al waer men een sielten voer uut het fegevier lost. Dan noch een 

dondersdaechs ende vrijdachs die minnebroers ende die klarijssen te Bockxtel sullen smamen 

delen, des sullen daer oock een dienst gedaen worden in die weeck.  

 

Ick heb op den 4 augustus tot Haerlem, doen ick daer met mon frere ende maseur Nobel waer 

op een dach heen ende weer, gekoft op het hoecke van Sint Jans Straet een plat kant tot aen 

een kap, daer ick een elle in 3 sestiennendelen of had. Die elle kost 3 gulden.  

 

Noch sal mijn Marijttgen nicht14 van Jannijttgen Barentsen stuijren dardalf elle kant tot een 

beef, van 2-6-0 die elle, komt tesamen 5-15-0. Hier heb ick noch derdalf elle min een 

sestienendel binnewerck toe gekoft, van die elle een daelder, komt tot 3-13-0.  

 

Ick heb Jannijttgen Kornelis van mijn brate mouwen met die poffis van maken of gegeven 10 

stuivers.  

 

 

[fol. 7 verso] [scan 76.9] [linkerpagina]  

 

[linkerkolom]  

 

Ick heb twe rijders van 11-6-0 het stijck gegeven aen mester Krijn tot een nieuwe seborij, die 

hij te maken ft heeft ende mon frere Nobel heeft er 5 gegeven van 11-6-0, mede daer toe noch 

heb ick eens een gegeven van 11-6-0 tot het roo fijn fluwelen outaerkleet.  

 

Ick heb Krijn gegeven van mijn recht tafel in die kueken van maken ende hout 16 stuivers, 

ende van isserwerck Maeten Janson gegeven 1-4-0, komt tesamen 2 gulden.  

 

Ick heb Jacop Jansen 60 elle duerluchtichge kort van Amsterdam laten brengen tot mijn 

paerse kamelotten roock, daer ick er 7 van op gelaijt heb ende heb daer 4 elle van over 

gehouden, die elle kost 3 stuivers 6 penningen, komt over die 60 elle 10-2-8 met 5 stuivers 

van vracht.  

 

Ick heb mester Heinderijck een rijder gestiert van 5-13-0 tot sijn kostgelt.  

 

Ick heb 3 vierendelen kant van Barber Jans gekoft tot een slaphuijf van die elle een gulden, 

komt tot die huijf 15 stuivers.  

 

                                                 
14

 Marittgen nicht – mogelijk Maria van Nesse, gehuwd met Albert Jansz. van Eenigenburg/Eenijgenburch. 
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Ick heb van een lap laken dat ick hadde leggen van mijn moeder salijger, twe nachtmanteltgis 

gemaeckt daer ick tot elckx gehadt hebbe anderhalf elle min anderhalf sestienendel, behalven 

die kragen met noch 4 slapmythuijfen daer ick 3 vierendelen toe gehadt hebt, behalven die 

bortgis. Die huijffen moeten op het hooft 3 sestienendelen bret wesen als die ploijen wat sma 

dicht komen, al anders een bete nauwer ende die oren elckx 3 sestienendelen.  

 

Ick heb van 4 blauwe schorteldoecken van verwerruwen gegeven een gulden.  

 

Ick heb op den 24 september 3-7-8  het van geen ick den 14 april te voeren mede gegeven 

hadde.  

 

Ick heb op Alderhaijlijgenavent mester Heinderijck twe rijders gegeven tot behoef van die 

schout, komt 22-12-0.  

 

Ick heb mester Heinderijck, mester Krijn ende die minnebroer elckx op Alderhaijlijgenavent 

een halve kluijt gestiert om voer die sielen te bidden.  

 

Ick heb voer mijn boecken dat Het Kamenette der gebeden hiet, 16 stuivers voer gegeven.  

 

Ick heb 30 pont kaersen gehadt van 12 in het pont ende het pont van 5 tallefe stuiver, komt tot 

6-15-0, noch 3 pont van 6 in het pont met een pont van 8 in het pont, komt 18 stuivers.  

 

Ick heb Leene een paer kousen laten braijen, daer ick van braijen ende garen of gegeven heb 

3-7-0 ende van verruwen gegeven 14 stuivers, komt tesamen 4-1-0.  

 

[rechterkolom]  

 

Ick ende mon frere Nobel hebben elck in al april anno 1621 Jan Klaessen, messemaker, 

Kornelissis swager elckx 25 gulden aen gl gelt gelent daer wij elck 10 gulden op ontfangen 

hebben na sijn doot op den 29 april anno 1626 van Besse ende dat van wegen haer dochter.15 

Noch van Besse op den 4 september anno 1626 elckx 9 gulden ontfangen, soo dat wij elckx 

onse seltge dat wij hadden gescheurt hebben, haer elckx die pont groot quijt geschouwen.  

 

Ick heb Barentden Met mede 6 gulden aen gelt gelent voer 5 of 4 weken, des heeft Barent 

mijn daer al tegen een borstrock gemaeckt, daer hij 15 stuivers of hebben most met noch een 

paer mouwen, daer hij 10 stuivers of hebben most, soo dat ick noch 4-15-0 hebben most die 

ick haer oock wel quijt schelden mach.  

 

Ick heb Maerten Engelsen van mijn swartge 4 kante stool van een klamp onder die boom te 

leggen ende van ferruwen gegeven 3 stuivers, met 8 penningen van tuijs brengen.  

 

Ick heb mijn beste parste hoijck tot Haerlem die fouwen laten uut doen ende daer weder om 

soo klaijn laten indoen als het wesen mocht, met een nieut klier daer op laten maken met mijn 

beste falijfoude hoijck soo mede ende daer van met malkander gegeven soo van laken tot 

baijde die klieren als van maken ende te verparssen tesamen 5-11-0.  

 

Noch is daer tot Haerleem een pars tot mijn parste hoijck gemaeckt daer ick 2-9-0 van 

gegeven heb.  

                                                 
15

 Geen begraafinschrijving gevonden van Jan Klaessen in de Grote Kerk te Alkmaar (dtb Alkmaar). 
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Ick heb een fierendel tot een bef laten halen kamerijckx van 3-8-0 die elle met noch met een 

fierendel van 3-0-0 die elle om een bef te laten vernieuwen in het Schape Stiegen.  

 

Ick heb 4 nachtmanteltgis of gesneen daer ick een elle in 3 sestienendelen toe genomen hebt. 

Die luij nemen 5 talf fierendel tot kamerijckx mede soo veel, dan nemen sij daer 3 klet in. Ick 

heb hier 4 binnewercken toe gekoft, daer ick tot elckx derdalf fierendel toe gehadt heb, elckx 

was van 17 stuivers die elle, komt tesamen 2-2-0.  

 

Ick heb van Kornelis Janson Quant noch een 50 mant tuirf op gedaen, 7-10-0 die 50 mant met 

een gulden van dragen.  

 

Ick heb een weeck voer Alderhaylijgen Marijttgen haer heuir gegeven, komt 12 gulden van 

het fierendel jaers.  

 

Ick heb Jannijttgen een weeck voer Alderhaijlijgen mede een fierendel jaers heuir gegeven, 

komt 5 gulden.  

 

[fol. 8] [scan 76.9] [rechterpagina]  

 

[linkerkolom]  

 

Mijn 6 kussent fijnste tapytten kussentgis in het voerhuijs kosten die blatgis 33-15-0 met 12 

pont feren, het pont van 14 stuivers, komt tot 8-8-0. Noch 6 leer van het stijck 18 stuivers, 

komt 5-8-0, elcke kanefassen insteker kost 13 stuivers, komt over die 6 instekers 3-18-0. 

Noch van maken gegeven 1-4-0, komt over die 6 kussentgis te beloopen 52-13-0.  

 

Mijn 3 grofste tapijtten kussentgis in het voerhuijs kosten die blatgis 9 gulden met 6 pont 

feren van 14 stuivers het pont, komt 9-4-0, met 3 leers het stijck van 18 stuivers, komt 2-14-0. 

Elcke insteker  kost 13 stuivers, komt 1-19-0 met 1-14-0 van maken, komt over die 3 te 

beloopen 18-3-0.  

 

Ick heb van 6 queperen die ick van nicht Van Eenijgenburch gekregen hadde quevlais of 

gemackt, sij woegen 2 pont met schillen en al ende daer most een pont scuijcker toe wesen 

ende die hing men met een ketel regenwater gelijck over, tot dat het aen die sooe waer ende 

dan se op gewonnen ende geschilt met die klockhuijsen uut gedaen ende dan schoon 

gewassen ende klaijn gestoten. Ende die suijcker moet men dan over hangen in een ketel met 

een koop met regenwater daer in tot dat het gesmolten is, dan doen men daer die peren bij 

ende laten ‘t met malkander wel 3 uren kop koken ende staech roeren dat het niet aen en brant 

ende dan in dosis op geschept.  

 

Ick heb op Sinte Sijmen du Sinte Dudendach een sacke sout laten halen dat aen getaykent is.  

 

Ick heb voer mijn twe pulleborden gegeven 5 stuivers ende Jan van verschilderen gegeven 18 

stuivers, komt tesamen 1-3-0.  

 

Ick heb tot Uutgest 11-2-0 aen hout gehadt daer het lant mede beplatijnckt is ende 2-10-0 van 

maken aen die schout syn swager gegeven ende die schout dat hij daer na gesien hadde 1-5-0 

gegeven met Affes son, die het aen gevolt hadde, een gulden gegeven, komt tesamen 15-17-0.  
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Ick heb een elle in een half fierendel kant tot een doeck gekoft van 4 gulden die elle, komt 

tesamen 4-10-0, van stofferen gegeven 1-8-0.  

 

Ick heb een elle kant tot een paer poijnettgen gekoft daer 5-12-0 voer gegeven heb.  

 

Ick heb mijn tenete fijn verwielen mof laten maken daer ick een sabelse rant toe gekoft hebbe, 

daer ick 14-15-0 voer gegeven heb met 9 stuivers voer een swart knijns fellette om aen die 

kant te doen. Noch 6 stuivers van kanefas dat daer in is, met 6 stuivers die bontwercker 

gegeven van op maken. Die rest had ick selfs, komt noch tesamen te belopen 15-16-0.  

 

[rechterkolom]  

 

Joffrou Rampen frong is dardalf fierendel wijt ende Annijtten van Foresten een half elle.  

 

Ick heb een paer wijtte hantschoenen tot Jaspers gekoft daer ick 18 stuivers voer gegeven heb.  

 

Ick heb Tijmen Luijckessen een halve rijder van 5-13-0 gegeven voer die schamelluij  

woensdaechs na Sinte Lusijen.  

 

Ick heb mester Heinderijck een nieuwe kron gestiert om mijn vader salijgers 15 jaergetij te  

doen.  

 

Ick heb Jan Kornelisson 2-7-8 gegeven voer 5 halfponts gele wassen kaersen tot mijn vaders  

salijgers jaergetij.  

 

Ick heb Pieter die smit een nieuwe treft laten maken daer ick 4 stuivers voer het pont gegeven 

heb, in hij woech 7 dallijf pont, komt 1-6-[0].  

 

Ick heb tot mijn bouwen van onggeschoren kaf gehadt 23 elle min anderhalf fierendel. die d 

Ick heb Aechtte Bocken van die elle een halfe schelling te winst gegeven, soo dat die elle kost 

6-3-0, komt over het kaf 138-14-8, elftal elle lint onder om van 3 stuivers, komt 2-9-8, noch 

voer neer dardalf elle lint gehadt, komt 0-8-12, noch van maken gegeven 14-0-0, noch van 3 

dosijn gytten strijckes op die mouwen, het dosijn is 6 schellingen komt [f8-f0-f0], noch 40 

elle gijtten kort gehadt van 4 stuivers die elle, komt over die 40 elle 8-0-0, komt over 3 dosijn 

strijkckes 5-8-0, somma in het gehel dat mijn die bouwen kost 167-0-12.  

 

Noch een lijnt van een elle om die ketting mede te strijcken, komt 6 stuivers.  

 

Ick heb 14 elle tot mijn geblomde rock op een satynen gront gehadt van 6-6-0 die elle, komt 

tesamen 88-4-0, noch 6 elle lijnt komt 18 st stuivers, van maken gegeven 2-15-0, komt 

tesamen te bedragen 91-17-0.  

 

Ick heb een lijf op mijn damasten bouwen laten maken, daer ick 35 elle in een fierendel elle 

kort toe gehadt heb van 3 stuivers min een oortge die elle, komt 5-9-8, noch 6 elle lijnt tot die 

mouwen, komt 18 stuivers, van het lijf van maken 5-0-0, die mouwen van maken 1-16-0, 

komt tesamen 13-13-8.  

 

Ick heb 5 elle tabijn geschoren kaf min een half fierendel gehadt tot mijn bonte manteltge van 

5-11-0 die elle, komt 27-1-0. Noch 7 dalf elle lijnt gehadt van 0-3-8 die elle, komt 1-2-12. 

Seger van maken gegeven 1-10-0, komt tesamen 29-13-12. Nu noch aen die bontwercker 
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gegeven van een fellette tot die bef 3-15-0, noch van elftalf elle kant gegeven 1-16-0 van d‘ el 

komt t 18-18-0, met 1-16-0 van maken, het ander bont van binnen waer mijn aijgen. Komt 

van het bont te belopen 24-9-0 ende in het geheel met het buijtenste stoof 54 -2-12.  

 

[fol. 8 verso] [scan 76.10] [linkerpagina] 

 

[linkerkolom]  

 

Ick heb een elle lijnt tot mijn ketting mede te strijcken gehadt van 6 stuivers.  

 

Noch Willem Janson betaelt soo van mijn bouwens als mijn kuers van het een als van het 

ander 7-14-0.  

 

Noch Seger gegeven soo van balijnnen als van stijfsel in die bragoenen van baij mijn bouwens 

1-13-0.  

 

Ick heb mester Klaes Heeck van mijn bort in die kamer gegeven van schilderen ende hout 

tesamen 68 gulden ende sijn soon van tuis brengen 1-5-0, die storij is van va Rebecce.  

 

Die bruijts plat kant die sij mijn gegeven het, men ick, kost 9 gulden ende van stofferen 

gegeven soo ick meen 2-5-0. 

 

Mijn kadenet kant heb ick 7 gulden aen Jannijtten Haersels voer gegeven, soo kosten sij 

haerselven ende van stofferen gegeven 2-10-0.  

 

Ick heb Neltge Jans die sierter een krans laten maken om die bruijtstielor te leggen, daer 18 

blommen in het ront om quamen, daer ick haer 3 gulden voer gegeven heb, dan ick heb 

joffrou Ramps maer een daelder in rekening gebrocht.  

 

Ick heb haer noch van die krontgis van heuir gegeven 3 gulden, dan van 9 schellingen heb ick 

tegen joffrou Ramps gerekent, want soo hadt sij eerst gesaijt. 

 

Daer sijn oock twe tapijten van Neltgis gewest daer sij van het stijck een gulden hebben most, 

dan dat het die bruijt gegeven.  

 

Noch heb ick twe rosemaryynnen bomen gehadt die ick alleen gegeven van 16 stuivers.  

 

Noch 12 stuivers aen loeferen daer Trijntge Ramp die hellijft toe gegeven heeft.  

 

Noch hadde joffrou Ramp het bruijtshoetge laten maken tot Haerlem, daer sij 10 gulden voer  

gegeven hadde, daer ick haer die hellift van weer gegeven heb.  

 

Ick heb aen die bruijstmaijsens tot joffrou Van Sonnevelden16 elckx een daelder tot verering 

gegeven voer haer moeyten, komt tesamen 3-0-0.  

 

Ick heb twe elle in 3 sestienendelen binnewerck gekoft tot een nachtmanteltge van 1-4-0 d’ el, 

komt tesamen 2-12-8.  

                                                 
16

 Hier wordt het huwelijk van Josina van Sonnevelt met Hendrick Boom bedoeld (ondertr. Alkmaar 6 dec. 

1626, zie dbt Alkmaar). 
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[rechterkolom]  

 

Mon frere Nobel het tot Amsterdam voer mijn lijnnesse geltsack gegeven 1-12-0.  

 

Noch voer een half dosijn kartspullen gegeven 9 stuivers.  

 

[Anno 1627]  

 

Marijttgen sal weer een jaer blijven after maij anno 1627 voer 48 gulden.  

 

Jannijttgen waer mede te vreen voer een jaer voer die 20 gulden gelijck sij won, dan ick heb 

gesaijt dat ick haer after maij anno 1627 voer twe jaren daer na sal geven 48 gulden, elcke jaer 

24 gulden. Dan storf ick of worde sij die bruijt, dan sou ’t uut sijn.  

 

Ick heb Kroon 1-4-0 gegeven van mijn issertge te weder eens over te vergulden met een 

schelling van nicht Opstraetten lepel.  

 

Ick heb Lauueris Bartelmiessen een dosijn lepels laten maken daer ick een icken half dosijn 

oude met knoppens boven aen angegeven heb, met een silveren schorthaecken ende een 

oortisser met een ent van mijn slotelraeckx, soo datten sij bedragen aen silver 72-7-0 ende hij 

sou van het stijck van maken hebben 19 stuivers, gelijck ick hem gegeven heb. Komt over die 

12 lepels 11-8-0, dan hij hadden se vergult dat het niet en geleck, soo dat ick se Kron weder 

op een nieu over vergult het, daer ick hem 8 stuivers van elcke lepel of gegeven heb, komt 

over die 12 lepels 4-16-0, soo dat sij tesamen belopen 88-11-0.  

 

Ick heb Aeriaen Krijspijaense van een paer enckelde Spaense leren schoenen geven van 

maken 1-6-0.  

 

Ick heb mijn tijnnen klapkan daer die maijsens uut drincken, laten verruijlen om een nieut. 

Wij mosten 5 talfe stuiver toe geven, 6 stuivers is het maken. Dan die out was 3 groot aen tijn 

swarder.  

 

Ick heb voer twe krijstalijnen bierglasen gegeven 10 stuivers.  

 

Ick heb voer mijn borrijttge daer Onse Lieven Heer het kruijs droech in staet, dat in die kamer 

besijen die schorstien hancht, 7 voer gegeven.  

 

Ick heb voer mijn lantschappe dat in het saeltge over die duer hancht, daer die enggelen bij 

Jacop komen 2-10-0 voer gegeven, dit heb ick tegens het wijf geroijlt en ick heb 2-10-0 toe 

gegeven, soo dat het nu nieu 5 gulden kost.  

 

Ick heb voer mijn 3 8 drie 8 kante bordittgis daer Onse Lieve Vrou met haer lieve kint in een 

staet ende het twede een kruijsdrager ende noch een van Sinte Barber, gekoft voer 9-15-0 die 

3.  

 

Ick heb Marijttgen in die paesmart een half jaer heuir gegeven van maij 1627, komt 24-0-0.  

 

Ick heb Jannijttgen mede in die pasmart een half jaer heuir gegeven van maij 1627, komt 10 

gulden.  
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[fol. 9] [scan 76.10] [rechterpagina] 

 

[linkerkolom]  

 

Ick heb Marijttgen in Jannyttgen elckx een daelder tot haer mart gegeven van 1-10-0.  

 

Ick heb twe elle in een fierendel binnewerck gekoft tot een nachtmanteltge van 1-11-0 die  

elle, komt tesamen 3-9-12.  

 

Ick heb noch twe elle min 3 sestienendelen binnewerck gekoft tot een nachtmanteltge daer ick 

2-10-0 voer die elle gegeven heb, komt tesamen 4-9-6.  

 

Ick heb Jan Kornelisson mijn twe lissens laten over swarten daer die haspelaer met die 

spijnster in sit, daer ick 3 stuivers of gegeven heb.  

 

Ick heb een bort van Sakarias gekoft van sestalf voet hoech ende 6 voeten breet op doeck ende 

after met furenhout beschoten daer Tamer ende Judick op staen, voer 48 gulden ende sijn 

soon van tuis brengen gegeven 3 schellingen.  

 

Ick heb Sakarias een bort bestet daer Onse Lieve Frou in sijt met haer lieve kint op haer 

schoot die Sinte Katrijn die trouring aen steckt, daer hij 30 gulden of hebben moet ende sijn 

soon van tuis brengen 12 stuivers.  

 

Ick heb een nieuwe wrijfbarstel gekoft voer 12 talf stuivers.  

 

Ich heb Jannijttge een weeck voer maij een vierendel jaers heuir gegeven, dat Sijnt Jacop 

toekomende eerst verschenen sal wesen om haer paersse rock voort te laten maken, komt 6 

gulden.  

 

Ick heb Dieuer van het jaer 14 dagen gehadt schon te maken ende 8 stuivers daechs, komt 

tesamen 5-12-0.  

 

Ick heb Jannijttgen Kornelis een ander sijen legatueren lijf laten over trecken over dieselfde 

kanefas, daer ick 1-15-0 van maken of gegeven heb met een paer mouwen van hetselfde stoof, 

van maken 18 stuivers ende gehadt aen kort tot die mouwen ende het lijf mede te versien 12 

elle min een fierendel van 2 stuivers die elle, komt 1-3-8. Noch 14 stuivers aen sij gehadt, 

komt tesamen 4-10-8.  

 

Ick heb op maijedach een half kinnijttge seep laten komen, daer ick 4-1-0 voer gegeven heb 

met die inpost.  

 

Ick heb een grote roemmer gekoft daer ick 5 stuivers voer gegeven heb.  

 

Ich heb Pieter aen mijn kantor in die kamer 4 knoppen aen laten draijen, daer van gegeven 

met het hout 10 stuivers, Pieter van aen maken met wat te limmen 5 stuivers.  

 

[rechterkolom]  
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Ick heb mester Heinderijck een nieuwe kron gestiert van twe gulden om mijn moeder salijgers 

haer 15 jaergetij te doen.  

 

Ick heb Jan Kornelisson 2-10-0 gegeven voer 5 halfponts kaersen tot die jaergetij.  

 

Jacop Janson heeft mijn 28 elle duerluijchtijge kort gebrocht van 0-3-4 die elle, komt 4-11-0 

met 6 stuivers van vracht tot 5 korden om mijn fijolette kamelotte rock ende ick hadde een ent 

van 4 elle leggen van mijn andere kamelotten rock, dat heb ick daer bij gelaijt, soo datten daer 

nu 6 korden om leggen.  

 

Ick heb gehadt 6 elle min een fierendel geblomt op een satijnen gront van een blom als mijn 

kuers is tot een raijsmanteltge van 19 schelliengen die elle, komt tot 32-12-8. Noch aen parelt 

lint onder om, sij, knopens ende kanefas tesamen 2-1-0, va Seger van maken gegeven 1-16-0, 

komt tesamen 36-9-8.  

 

Om purgasij te krijgen sal men nemen een loot senijblaen, een half loot anijs met een 

fierendel pruijmen ende dat snachs op den heert in een pot geset. Daer soet waij in gedaen na 

dat men veel of waijnich willen hebben, dan altijt soo en moet het niet droech leggen ende 

dan smorgens eens over laten sieden ende dat dan wareem gedroncken ende die pruijmen daer 

op gegeten, het lachseert moijtgis.  

 

Ick heb 3 kussens laten follen van mijn grofte teeckt daer het bet noch met die puelu  of laijt 

ongemaeckt, die kussens sijn bret dardalf elle scharp min een sestienendel ende lang anderhalf 

elle min een sestienendel scharp, onggenayt. Ende daer sijn 21 pont feren in gegaen van een 

gulden het pont, komt 21 gulden met 12 stuivers van maken, komt tesamen 21-12-0.  

 

Ick heb noch een klaijn kussentge laten maken van hetselfde teckt dat soo gelegen quam van 

een elle ende een sestienendel lang ende 3 fierendel in een sestienendel bret, daer 2 pont feren 

in een fierendel in gegaen is, met 4 stuivers van maken, komt tesamen met die feren 2-9-0.  

 

Ick heb Aeriaen Tijssen gegeven van mijn hoijck daer ick me te kercke gae, te verstijcken 

ende te parsen met een ander klier op te setten 1-6-0, noch van mijn hoijck van mijn moeder 

gegeven van het klier te verklaijnnen 6 stuivers, noch van mijn ouwe regenhoijck een ander 

klier op te setten gegeven 3 stuivers, komt tesamen 1-15-0.  

 

Ick heb Jannijttgen Kornelis van mijn ouwe maeck nieuwe swartte satijnen mouwen 

ongepickert van maken gegeven elf stuivers.  

 

[fol. 9 verso] [scan 76.11] [linkerpagina] 

 

[linkerkolom]  

 

Ick heb twehondert houten gekoft van 2-10-0 het hondert, komt tesamen 5 gulden.  

 

Ick heb anderhalf duijsent min een hondert houten gekoft om datter geen meer en was, het 

duijsent van 4-10-0, komt tesamen 6-6-0.  

 

Ick heb op den 13 junij Tijmen Luijckesson een halfe rijder gegeven tot die schamelluij van 5-

13-0.  
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Ick heb mester Heinderijck een halfe rijder van 5-13-0 gestiert tot sijn kostgelt.  

 

Ick heb een out sarcke van kerckmesters gekoft daer ick twe gulden voer gegeven heb ende 

ick heb Antonij van het beste ent een watersteentge onder die stenen back laten houwen daer 

hij van gehadt heeft 2-10-0 komt. Het ander stijck van het sarrijcke laijt after voer die 

gangduer.  

 

Ick heb Antonij noch van wat blauwe stenen wat te verhouwen gegeven 10 stuivers.  

 

Ick heb die metselaer 3 dagen gehadt, komt 3 gulden. Die oppermam een dach, komt 14 

stuivers, noch aen sament, kalck ende sant gehadt 16 stuivers, noch aen loot voer aen het 

pompe gehadt 1-14-0, komt tesamen 6-4-0.  

 

Ich heb Krijn gegeven van 18 voeten goets om after aen die kueken te leggen 0-16-4, die voet 

is 7 doits.  

 

Ick heb Tuenis Isbrantson gegeven van een blijcken goeten om het water van die afterkueken 

neer te laijen, het was 9 voeten lang, die voet was 4 stuivers, komt 1-16-0 ende 12 stuivers die 

back met 3 stuivers van verruwen, komt tesamen 2-11-0.  

 

Ick heb twe bratpannen gekoft daer ick 1-4-0 voer gegeven heb.  

 

Ick heb een lappe van 7 fierendelen min een half sestienendel onggeschoren kaf gehadt tot een 

paer mouwen in min kaffa bouwen van 6 gulden die elle, komt tesamen 10-6-0.  

 

Ick heb anderhalf elle duijndoeck gehadt van Jannijttgen Harsels daer joffrou Van Sonnevelt 

mede of gehadt hadde met Annijttge van Forest, van 3-12-0 die elle tot 3 doecken. Die 

voerstijckens heb ick 5 sestienendelen toe genomen, dat is een elle min een sestienendel 

tesamen ende die andere half elle in een sestienendel heb ick aen drien duars doer gesnen tot 

drie asterstickkens.  

 

Ick heb 7 elle koperdraet van die speldemakers laten halen daer ick 13 stuivers voer gegeven 

heb, tot een potefraes, het lijnt had ick self.  

 

[rechterkolom]  

 

Ick heb mijn Sielen Bogaert die hoecken laten beslaen daer ick 2-14-0 van maken of gegeven 

heb ende daer is 4-12-0 aen silver tot aen die 4 hoeckens gegaen ende van die sloten van 

maken gegeven 2-10-0. Ende sij woegen aen silver 3-8-12 ende van maken van die ringijetgis 

18 stuivers ende wecht aen silver 10 stuivers ende voer my het boeck had ick gegeven 2-2-0, 

komt mijn boeck tesamen met het silver behalven die raeckx daer ‘t aen handt te belopen 16-

14-12.  

 

Ick heb van Jannijttgen Harssels achttalf elle binnewerck gekoft tot een laken met 3 slopen, 4 

elle mijn een fierendel tot het laken met 5 fierendel tot elcke sloop, komt mede 4 elle min een 

fierendel tot die 3 slopen van 2-10-0 die elle, komt over die achttalf elle te belopen 18-15-0.  

 

Ick heb noch 3 fierendelen in een sestienendel kant tot een slaphuif gekoft, gelijck ick aen een 

kraech heb van 1-6-0 die elle, komt over het huijffen 1-1-0.  
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Ick heb tot noch een slaphuijf 3 fierendelen in een sestienendel gekoft van 1-3-0 die elle, komt 

over het huijffen 0-18-12.  

 

Ick heb Sakarijas van mijn borrijtte in die beste kamer besijen die schortien daer die Geborte 

in staet, gegeven van schilderen 24 gulden ende 8 stuivers syn soon van tuis brengen.  

 

Ick heb van het jaer tot 10 steden gestiert met tuirfgelt, te weten Besse met haer dochter, 

Jannijtte Kornelis met haer suster, Kornelisse Tatings met Jannijtte ende Annijttge Hamme, 

Aeltge in het Kerckstraetge met Trijn Jans op die Heuijl ende meet elckx 3 schellingen, komt 

tesamen 9 gulden.  

 

Ick heb Neltge nicht op den tweden augustus anno 1627 5 as rijders gegeven van 5-13-0 ende 

mon frere Nobel 6 mede soo veel albertijnen, ende dat op die oude voet als het voergaende 

ende dat elckx die hellift soude hebben.  

 

Om butter die starck is weder sooet te maken sal men die ouwe pekel of gijeten ende maken 

daer weer pekel op. Na dat men veel butters het, men sal een pintge waters nemen ende 

maken dat soo sout dat daer een aij in drijft ende sieden die dan op met een fierendel suicker 

ende een fierendel loots nagelen gestoten of heele soo men wil als een soo pos ende gieten 't 

op die butter, als sij kout is sij sal wer soo soet worden of sij fars waer.  

 

Ick heb Giert Jans aen mester Krijnnen port een daelder gegeven, sonnendaechs voer Sinte 

Lauueris.  

 

Ick heb sestalf ell gijt gehadt tot die mouwen die ick heb leggen van 4 stuivers, komt 1-2-0 

ende ick hadt noch een half elle leggen, is samen 6 elle.  

 

[fol. 10] [scan 76.11] [rechterpagina]  

 

[linkerkolom]  

 

Ick heb twe elle min een half fierendel gehadt manijst kaf tot een paer hangende mouwen in 

mijn bouwen van 6-3-0 die elle, noch 15 dalf elle gijt van 4 stuivers die elle met 9 elle lijnt 

van 3 stuivers die elle, met een daelder van maken met een half loot ende een achdel sij, komt 

tesamen 17-12-0.  

 

Maseur Nobels ende ick hebben samen een stijck rou laken gekoft van Trijn Joppen, maer dat 

Trijn gesponnen hadde van 51 elle, die elle van 0-13-8, komt voer mijn hellift te belopen 17-

4-4. Dit hebben wij gekoft in die weeck dat sij gestorven was, ick heb die hellift betaelt dan 

als het wit is mach ick wel meer krijgen. Noch een braspenning van die elle van bleken 

gegeven, komt tesamen 18-16-0.  

 

Ick heb voer mijn koperen prijen 2 stuivers gegeven ende voer mijn koperen fijngerhoet ende 

Jannijttgis tesamen 6 stuivers.  

 

Ick heb Aeriaen Krijspijaense voer een paer leren klijckers gegeven sonder kort 2 gulden.  

 

Ick heb twe elle in een fierendel kort gehadt van half gout ende sij tot een paer muijlen van 7 

stuivers die elle, komt met die sij 0-16-6.  
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Ick heb Aeriaen Krijspijaense moeten gegeven van dese trijpte muijlen ende een paer Spaens 

leren schoenen 2-14-0.  

 

Ick heb mijn twe root scharlakense sijt kussentgis elckx een fierendel feren laten in doen, daer 

ick 7 stuivers voer gegeven heb ende Stijn heeft het eene kussens insteker wat klaijnder 

gemaeckt dat het te grot was, tesamen of gegeven 2 stuivers, komt 9 stuivers tesamen. 

 

Ick heb een half pont vlas gekoft van 15 stuivers, 8 penningen.  

 

Ick heb van Alfert Kornelisson een kartier roch gekoft op den eersten october anno 1627, die 

sack voer 4-10-0 ende 1-6-8 van onkosten van elcke sack, komt tesamen over die 9 sacken te 

belopen 52-8-8.  

 

Ick heb Leene gegeven van een paer 8 draets kousen van braijen ende garen tesamen 3-12-0 

ende van ferruwen gegeven 16 stuivers, komt 4-8-0.  

 

Ick heb Anna Frerijckx gegeven van een oockxhooft fool waij 2-5-0, daer gaet anderhalffe 

toon in ende die toon is een daelder.  

 

Ick heb 3 weken voer Alderhaijlijgen een half kinnijtte seep op gedaen, daer ick 4 gulden min 

een oortge voer gegeven heb, een half kinnyttge hout 30 pont.  

 

[rechterkolom]  

 

Ick heb op den 13 october anno 1627 een sacke sout laten halen, daer ick 3 gulden voer geven 

most ende is maer aen getaijkent van die exsis, hier van 3-7-8 gegeven den 23 september anno 

1628 blijckt bij die puijtansij die daer of is.  

 

Ick heb Jannijttgen Kornelis van mijn grof graynnen kuers van maken gegeven 1-18-0 ende 

daer aen vernaijt 13 stuivers aen sij.  

 

Ick heb mester Heinderijck 4 ryders gegeven tot behoef van die schout, komt 22-12-0.  

 

Ick heb mester Heinderijck, mester Krijn ende die mijnnebroer elckx een halve kluijt gestiert 

om te bidden voer die sielen van mijn vrinden.  

 

Ick heb Marijttgen op Sinte Sijmen ende Judendach een half jaer heuir gegeven van 

Alderhaijlijgen 1627, komt 24 gulden.  

 

Ick heb Jannijttgen doen mede een vierendel jaers heuir gegeven van Alderhaijlijgen 1627 

daer sij doen mede betaelt was, komt 6 gulden.  

 

Ick heb van het jaer 32 pont karsen gehadt van 12 in het pont ende 5 stuivers min een oortge 

het pont, wij hadden noch sestalf pont dicke karsen, komt aen gelt 7-12-0.  

 

Ick heb van het jaer een half mette gort tot buelingen gestopt, daer ick 3 pont resel in gehadt 

heb met een half loot nageleen, 3 fierendel loots peper, met een fierendel loots rompe ende 

een fierendel loots folij.  
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Ick heb 7 fierendelen min een sestienendel gekoft ka taf tot een schordeldoeck van 3 gulden 

die elle, komt tesamen 5-1-4, noch 3 elle kort tot banden komt.  

 

Ick heb anderhalf elle grau satijn gekoft tot een paer mouwen van 19 schellingen die elle, 

komt over die anderhalf elle 8-11-0, met twe dosijn knopen van half gout ende sw suarte sijt 

tot mijn korden, die ick hadde van 12 stuivers die twe s dosijn met twe.  

 

Ick heb Jannijtte Kornelis van mijn grauwe satijnen mouwen met mijn swarte fluwelen 

mouwen met die stijppis tesamen van maken gegeven 1-14-0, daer aen vernaijt twe strenen sij 

die ick haer gegeven hade.  

 

Ick heb onse Katrinna Nobels een gouwen ringnittgen gegeven van 3 aen malkander, dat ick 

wel eer van bestemoer salijger gekregen hadde. Het weecht een halfe rijder van 5-13-0 aen 

gout, ende onse Anna een ringetge dat het kistientge een Grieckx[.]atge is, dat mester Willem 

van Alckemade vader plecht aen sijn voerste vinger plecht te dragen. Dan het wecht vrij wat 

minder als Katrijntgis, dan sij het daer een klaijn silveren slueteltge daer bij, dat ick wel eer 

van onse Gier gekoft hadde.  

 

Ick heb van onse Katrijnna een grote inkernate sijen anijer gekregen die sij selver gemaeckt 

hadde.  

 

[fol. 10 verso] [scan 76.12] [linkerpagina]  

 

[linkerkolom]  

 

Ick heb anderhalf elle in een sestienendel gehadt floers tot een paer kappe van 12 stuivers die 

elle, in ick heb maseur betaelt twe elle in een half fierendel, die ick gehadt hadde tot een paer 

kappe, komt tesamen 2-4-4.  

 

Ick heb een nieut isseren decksel gekoft tot mijn keteltge met 3 voeten, daer ick een sellinck 

voer gegeven heb ende Maerten Jansen gegeven van weer sijen wat of te snijen, om dat het 

wat te bret was, een stuiver, komt 7 stuivers.  

 

Ick heb mester Heinderijck een nieuwe kroon van twe gulden gestiert om mijn vader salijgers 

16 jaergetij te doen.  

 

Ick heb Jan Kornelisson 2-7-8 gegeven voer 5 halfponts gele wassen kaersen mede tot die 

mijn vaders jaergetij.  

 

Ick heb Jannyttgen Kornelis van mijn brate mouwen van maken gegeven 8 stuivers.  

 

Ick heb Tymen Luijckesson op den 20 december een halve rijder van 5-13-0 tot die 

schamelluij gegeven.  

 

Ick heb Jan Kornelisson van mijn twe platboemde mans eecken stoelen gegeven 9-5-0. Hij 

rekende dat daer 19 stuivers aen ebbenhout aen was ende 10 stuivers voer sijn moeijten, die 

rest hadden hij die knecht ende van hout ende draijloon moeten geven. Ick heb Jan 

Kornelisson hier noch en boven moeten geven van ebbenhout op die bienen te leggen noch 

noch wel 36 ebbenhouten dobpis daer van gegeven, 1-4-0 van het hout, allen nu noch van het 

arbaijtsloon daer of met noch twe bochgis die hij daer noch aen gemaeckt heeft 1-17-0, soo 
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dat mijn stoelen kosten 12-0-0. Noch heb ick 4 ebbenhouten knoppis op dese stoelen laten 

draijen om het kussen te keren, daer of gegeven 12 stuivers van die knoppen ende een stuiver 

van aen maken. Noch van 4 ebbenhouten knoppen op die stoelen gegeven 1-4-0. 

 

Anno 1628  

 

Wij hebben Agge Pieters gewonnen voer mon frere Van Nesse voer een jaer elck met een half 

jaer of voer 50 gulden in het jaer ende heeft een nieuwe kroon van twe gulden tot een 

goetspenninck gehadt.  

 

Ick heb een maetstock van 7 voet van Krijn gehadt van suijckerkistehout, daer ick twe 

stuivers voer gegeven heb.  

 

Ick heb van Neltge Maertens een nieut kruijse aen mijn frouwenhoetge gekoft met noch 4 

andere krale daer bij, doen ick mijne gestroijt hadde, voer een stuiver.  

 

Ick heb mijn eeckvaettge laten follen ende daer is in gegaen sestalf mengelen, die mengelen 

kost 12 stuivers, komt tesamen 3-6-0.  

 

Ick heb Jan Kornelisson van mijn schuijt gegeven 8 gulden ende van het isserwerck 1-4-0, 

komt tesamen 9-4-0.  

 

[rechterkolom]  

 

Ick heb Jan Kornelisson van drie listen gegeven te vergroten, het bort van Emaus, met Sinte 

Bernardes ende die karsnacht alle drie in die voerkueken van maken 2 gulden ende van hout  

1-5-0, komt tesamen 3-5-0.  

Sakarijas gegeven van die listen te swarten ende met elck een strepe aen die kant te vergulden 

ende hier en daer aen die twe ouste borden het gout wat te versien daer het of was, tesamen  

4-10-0, komt met het bovenste tesamen 7-15-0.  

 

Ick heb Jan Kornelisson 24 voetgis laten draijen aen baij mijn schabellen met mijn grote 

eecken stoel ende aen mijn klaijntge ende baij mijn Brabantse stoelen, daer van gegeven 1-4-0 

ende van maken 12 stuivers, komt tesamen 1-16-0.  

 

Ick heb tot Amsterdam een silveren schencktijlioer laten maken in die Regenboch in den Ees 

ende wecht aen silver 17 ons 3 engels, die ons tot 58 stuivers, soo dat het aen silver belopt net 

50-0-0. Dan ick heb daer een stijck van een sluetelraeckx van 12 ons 6 engels tegen 

gewoechgen, soo dat ick 15-4-0 op het silver bij gelaijt heb aen gelt met noch 21 gulden van 

fasoen, soo dat het tuilieur met malkander kost 71 gulden.  

 

Ick heb Giert Jans een daelder gegeven doen onse Marijttge tot mester Jan Kies bestet was, 

om dat sij die goetspenninck weergebrocht hadde ende Marijttge gaef ick oock een, om dat sij 

soo veel tot een gotspenninck gehadt hadde ende heb haer gesaijt 50 gulden te geven als sij 

het huis alleen schoon maecktge.  

 

Ick heb te Vastelavent een kinnijttge seep op gedaen van 8-6-0, een kinnijttge sep hout 60 

pont, een half 30 pont.  
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Ick heb van Aechttge Boecke gekoft 23 elle in een fierendel manijst fluuel van 6 gulden die 

elle tot een tabbert, komt tesamen over die 23 elle het fierendel, loopt binnen 138 gulden.  

 

Ick heb op grote Vastelavent Marijttgen 24 gulden aen gelt gegeven, dat maij toekomende 

1628 eerst verschenen sal wesen.  

 

Ick heb Janijttge mede een half jaer heuir gegeven op grote Vastelavens avent dat mede maij 

1628 verschenen sal wesen, komt 12 gulden.  

 

Ick heb Marijttgen op den 21 marcij anno 1628 - 25 gulden voer een half jaer heuir dat te 

Alderhaijlijgen 1628 verschenen sal wesen. Sij het een gulden meer om dat sij allen schon sal 

maken. Noch heb ick haer een daelder mede gegeven om dat haer mart te Paessen sou wesen, 

om dat sij 150 gulden aen haer oom Jan uut sal setten daer sij het gelt niet toe en het.  

 

[fol. 11] [scan 76.12] [rechterpagina]  

 

[linkerkolom]  

 

Ick heb Jannijttgen mede op den 21 marcij anno 1628 - 12 gulden tot een half jaer heuir 

gegeven dat Alderhaijlijgen 1628 verschenen sal wesen, met een daelder dat te Paessen haer 

mart sou wesen, om dat sij een nieuwe hoijck laet maken.  

 

Ick heb tot Kornelis Kornelissen op After Fnissen twe hammen gekoft van 0-4-12 het pont, 

die een wecht 12 talf pont, die ander wecht 18 dalf pont met noch een stijck speck van 10 

pont, het pont van 4 stuivers, komt tesamen met die hammen 9-1-8.  

 

Ick heb Sakarias Pauuelisson van het bordittgen van mester Lammert Oom geen doen het tot 

sijnnentden waer, doen mon frere het sijn daer na liet kopijeren, het lantschappe dat after hem 

staet wat laten verlichten, daer ick hem twe gulden of heb moeten geven, hier heb ick een 

andere schilder van gegeven 1-10-0 om die tronie wat te verlichten.  

 

Ick heb een elle in een half fierendel laken van karmesijen root tot een borstroock laten 

komen van Roelif Willemsis van Amsterdam, wonende in die Sinterklaes Straet in het Wapen 

van Drent, droechscherer. Die elle kost 8 gulden, komt tesamen 9 gulden. Van maken 

gegeven 12 stuivers, komt tesamen 9-12-0.  

 

Ick heb van mijn niewe halfe tuirfmant gegeven van maken 8 stuivers end van binnen met 

saildoeck te voeren 12 stuivers, komt tesamen een gulden 18 stuivers. 

 

Ick heb 4 dalf elle kort gehadt tot mijn borstrock van een riael die elle.  

 

Ick heb 14 elle fluwel op een ferwielen velt gehadt tot mijn kuers van 5 gulden die elle, komt 

k over die 14 elle 70 gulden met 6 stuivers aen sij, met 5 elle in een fierendel lijnt onder om 

van 3 stuivers die elle, komt tot 0-15-12. Ick heb se selfs gemaeckt, soo dat sij mijn kost 71-1-

12.  

 

Ick heb 7 elle min een fierendel aen wit baij tot Sijte Wijberantse gehadt van 1-5-0 die elle, 

komt tesamen 8-8-0, dan daer is wel een fierendel over gelopen. Dat heb ick Wijfen Kornelis 

in min root kraproo lakense spre laten foeren, daer ick haer 8 stuivers van gegeven heb, komt 

tesamen 8-16-0.  
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Aechte Boecke heeft min Spaense witte Spaense wiechgedekentge weer van min over 

genomen, gelicken ick het van Aeffe Lauueris gekoft hadde voer 1-14-0.  

 

Ick heb Krijn Isbrantson van mijn fueren kaerskist gegeven van maken ende hout 1-16-0 ende 

van die hengelissen gegeven 14 stuivers met 8 stuivers van ferrewen, komt tesamen 2-18-0.  

 

[rechterkolom]  

 

Mon frere Van Nesse heeft Jan Kornelisson van sijn nieuwe trecktafel van 4 voet in 9 duijm 

lang gegeven 20 gulden, een gulden over die hoep meer, om dat het hout nu soo duer is als die 

voet een kroon, gelijck het plecht te wesen.  

 

Noch heeft hij van sijn tafel die hij hadde hem gegeven 8 talfe gulden, om dat hij se tot een 

trecktafel gemaeckt hadde. 

 

Noch heeft Jan Kornelisson van sijn twe mans Brabantse stoelen gehadt 8 gulden die te 

voeren met laken gewest hadde ende sijn nu met traelijen gemaeckt.  

 

Mon frere heeft van sijn slabanck gegeven 8 gulden aen Jan Kornelisson.  

 

Noch heeft hij voer s paer schragen gegeven aen Jan Kornelisson 1-16-0.  

 

Ick heb Tuenis Isbrantson gegeven van mijn frouuerhoetge te verkettenen 3 stuivers.  

 

Ick heb 4 albasteren bordittgis in mijn beste kamer gekoft, een van die Gebortge ende van die 

3 Koningen een, ende het darde daer Onse Lieven Heer onder die leraers is ende het 4 daer 

Onse Lieven Heer vertont wort daer hij gekruijst is. Het stijck twe gulden, komt 8 gulden 

tesamen.  

 

Ick heb voer een half dosijn klaijnne roemmers gegeven 9 stuivers.  

 

Noch heb ick 9 stuivers voer een floijte gegeven om roo wijn in te doen, dat ick mon frere 

Van Nesse gegeven heb om dat wij een gebroecken hadde om sijn linnen uut sijn bon te 

haelen daer die glasen bij stonde.  

 

Ick heb voer mijn houten gateplatel gegeven 7 stuivers.  

 

Mon frere heeft voer sijn grote lantschap van Jan Willemse gekoft, gegeven 16 gulden.  

 

Mon frere heeft voer sijn wijntertge gegeven 10 gulden.  

 

Mon frere heeft voer sijn achtkante ebbenhouten spiegel gegeven 15 gulden ende voer sijn  

4 kante ebben 14 gulden.  

 

Mon frere heeft voer 4 lantschappis gegeven 24 gulden, twe lang in smal ende twe 4 kant 

onttrent het stijck was 6 gulden.  

 

Ick heb voer mijn 5 bordijttgis daer die 5 sinnen in geschildert staen met die ebbenhouten 

lijssens gegeven 18 gulden, elcke lijsse koste die man al in die nobel selfs.  
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[fol. 11 verso] [scan 76.13]  [linkerpagina]  

 

[linkerkolom] 

 

Wij hebben een bortge tot Schagen over die kas gekoft voer 6 talfe gulden met noch een 

martemmertge van 8 stuivers met een houten platel van 9 stuivers, komt tesamen voer mijn 

derdendel 2-2-6.  

 

Ick heb van die schouting, doen mon frere17 in Van Nesse in haer huis metter won quam, een 

paer koperen branders gekoft voer 12 pont, komt tot 72 gulden ende sij staen haer binnen 

raiaeme voer 90 gulden, betaelt duer een neef die se haer gekoft heeft sonder dat sij daer noch 

vracht van gegeven heeft, allen maer van koop soo sij saijt ende die maijt gaf ick 3 stuivers 

van haer brengen.  

 

Maseur18 heeft voer haer branders van Isack Klamer gegeven 54 gulden ende die koperslager 

hadder een paer eeven leens dan wat swaerder op een ander plaets gehadt voer 52 gulden, die 

hij voer 10 stuivers het pont weer geven wou ende sij woegen 172 pont, dan doen hij se 

verkoft won hij daer 29 gulden aen. Joffrou De Bij heeft een paer gekoft voer 9 dalffe stuiver 

het pont.  

 

Ick heb twehondert mant tuirf op gedaen van 22 gulden het hondert, met een kron van dragen.  

 

Ick heb Jan Kornelisson van mijn 4 blockijs onder mijn branders gegeven 18 stuivers, die 

klaijntgis sijn noch van mijn aijgen hout.  

 

Ick heb Krijn Isbrantson van mijn fuijllisback gegeven 0-18-8, van hout en 10 stuivers ende 

van spijckers ende maken 9 dalffe stuivers.  

 

Ick heb voer mijn slechte bijerglas gegeven 6 0-2-8.  

 

Ick heb mester Heinderijck een nieuwe kron gestiert tot moeder salijgers 16 jaergetij te doen.  

 

Ick heb tot Jan Kornelisson gehadt 5 halfponts gele wasse kaersen tot dieselfde jaergetij, van 

het pont 19 stuivers, komt 2-7-8.  

 

Ick heb van het jaer vertimmert 74-8-8 doen ick mijn pomt maeckte, 54-16-0 van mijn pomp, 

het isserwerck 9 gulden, die rest aen die timmerman ende het ander aen die metselaer, komt 

tesamen als boven.  

 

Ick heb 3 stuivers, 12 penningen gegeven van 3 emmers emmergelt, het stijck een 

braspenninck.  

 

Ick heb after in die kueken onder die rechttafel ende bij die pomp gehadt 75 gele ende groene 

stienen van 14 gulden het hondert 1000, komt tot 1-1-0 over die 75 stenen.  

 

[rechterkolom]  

                                                 
17

 mon frere, mijn broer –  mr. Gijsbrecht van Nesse, overl. 1637, getr. met Eduarda Hooghelant 
18

 maseur,  mijn zuster – Adriana van Nesse (1591 – 1652) getr. met Jacob Nobel  
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Mon frere heeft Gerttge Lammerts 16 sloopen laten noch wat laten moijer naijen, daer sij 3-

10-0 aen verdient hadde ende ick hadde Ja ons Jannijttge daer noch 5 sloopen elckx een 

broddronken heb laten aen naijen ende tot die 16 hebben wij 3-17-0 aen binnewerck toe 

gekoft gehadt, dat daer noch mede in een del geset is, soo dat sij hem kosten van naijen ende 

van ander binnewerck 7-7-0.  

 

Ick heb mon frere Van Nesse mijn schilpen om sijn becken vast te houden over gedaen, 

gelijck sij mijn stonden voer 12 stuivers.  

 

Ick heb van mon frere Van Nesse doen hij verhuijsde een gesiert kasse, daer Maria 

Maddelena in laijt met een glasse daer voer gekregen ende ons Annijttge een belt van Sint 

Anna met haer derde.  

 

Ick heb baij mijn bedde late vollen, daer in elcke bet gegaen is 38 pont feren ende 12 pont in 

die puelu komt 100 pont tesamen ende 20 pont in die 3 kussens ende het pont kost 1-3-0, 

komt over die 120 pont te beloopen 138 gulden, dan ick heb mijn 3 kussens die ick over jaer 

heb laten vollen die feren weer uut laten doen ende daer was 21 pont in van het pont een 

gulden, dat is hier in of gerekent. Noch van elcke bet met die puelu van naijen ende vollen een 

daelder ende 16 stuivers van 4 kussens van naijen, daer noch een van ongefolt is, soo dat ick 

haer aen gelt gegeven heb 120-16-0 ende Gurtge, die mijn maijt geholpen het tuis brengen, 12 

stuivers, aen het eene bet het 24 elle ruijm toe gewest, het ande 26 elle.  

 

Ick heb die 3 kussens die op die bovenkamer leggen noch 4 dalf pont feren in laten steken, dat 

sij te slap waren, het pont van 16 stuivers, komt tesamen 2-16-0.  

 

Ick heb die k 3 kussens die in die voerkueken leggen 2 pont feren in laten steken, om dat sij te 

slap waren, het pont van een gulden, komt tesamen twe gulden.  

 

Ick heb die 3 kussens in het voerkamertge mede in elclx een half pont feren laten in steken om 

dat sij mede te slap waren, het pont van 16 stuivers, komt 1-4-0.  

 

Ick heb Aeriaen Krijspijaence van een paer enckelde duijnne Spaense leren schoenen gegeven 

1-5-0.  

 

Ick heb anderhalf dosijn strijcken gehadt tot mijn brate mouwen van een daelder, met 5 talf 

elle kort van 15 dalf stuiver, met 6 stuivers aen sij ende 12 stuivers Jannijttgen Kornelis van 

maken, die strijck heb ick sels op genaijt, komt tesamen 3-2-8.  

 

Ick heb dese strijcken weer gebrocht.  

 

[fol. 12] [scan 76.13] [rechterpagina]  

 

[linkerkolom] 

 

Ick heb mester Heinderijck op den 3 junij anno 1628 een halfe rijder van 5-13-0 gegeven tot 

sijn kostgelt. 

 

Onse Marijtgen Kornelis is op den 4 junij anno 1628 tot mijnent van daen uut haer heuir 

gegaen, wesende weckx voer Pinster op Berchgen Ommeganchendach soo als sij 6 jaer tot 
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mijnent gewont hadde ende om dinchgen die haer en mijn niet aen en gingen, oock had sij een 

half jaer heuir op vordel wesende, 25 gulden met noch 16 dalfe gulden daer en boven, die ick 

haer gedaen hadde op den 21 marcij te voeren, doen sij haer gelt mende aen haer om oom Jan 

te setten, het geen sij noch op het kantoor geset heeft van mijn, die sij doen sij haer goet 

haelde mijn weer gaf, eerst brocht se die 16 dalfe gulden al waer sij me mende dat wij gelick 

waren ende doen ick haer vraechde of sij het hele half jaer verdient hadde, daer sij eerst niet 

of en wist na mijn noch me brochte en bekende dat het mijn haer schuijlt waer, doen heb ick 

haer een dukaet van 4-5-0 gegeven voer die maent van maij met noch een nieuwe kroon van 

mijn broer, om dat sij twe stoelen met een schabel geschuirt hadde eerst ende na weer 

geboent, die hij haer al lang te voren hadde willen geven. Had ick het niet gesaijt, had niet van 

doen te sijn met noch 7 stuivers, die ick haer gaf om dat sij saij dat haer spelwerckx kussens 

stijcken gewrocht was tot mijnent.  

 

Noch heeft onse Jannijttge mede een nieuwe kron van twe gulden van mijn broer gekregen, 

om dat sij alte mets een botschap voer hem gedaen hadde.  

 

Ick heb een stoel va om in myn voerkamer besijen die betste te setten van Kornelis Harcksen 

gekoft, gelick Immerense van Veen die hare over jaer van hem gehadt hadde voer 13 gulden.  

 

Ick heb 3 elle gebelt sije lamfert gekoft tot een sloijer van 2 gulden die elle, komt tesamen 6 

gulden.  

 

Ick heb Aerjaen Ollebrantse van mijn tafel in die voerkueken van 5 talf voet lang qualick 

gegeven van maken 40 gulden.  

 

[rechterkolom]  

 

Als men isserwerck in olijt sant geschuijrt hebben ende dan weer met een ouwe barstel of 

gefrefen, dan met heet sant weer over ende dan met kryckichge doeken na ende soo mede die 

doppen van die Spaense stoelen, mede als sij eerst met wat ollijt swarsel geschuijrt sijn.  

 

Ick heb Kornelis Pauuellisson gegeven van mijn pomp in die pep after te vermaken om dat sij 

leck waer, alhoewel sij noch geen 6 jaer gelegen hadde 28-0-8 ende van die kuijl van delfen 

gegeven 12 stuivers ende die messelaer weer van toe leggen 2-11-0 ende van kalck ende 

sament 16 stuivers, komt tesamen 31-19-8.  

 

Ick heb Giert Jans aen mester Krijnen port op Sinte Pieter ende Pauuelisendach een daelder 

van 30 stuivers gegeven.  

 

Maseur Nobels heeft mijn doen sij tot Haerlem was, op een dach heen en weer doen, doen 

Katrijntge ende Anna geformt worde, een Spaense decken gekoft van 7-10-0 ende mon frere 

mede alsulcken een ende hem dan noch een van 10 gulden.  

 

Ick heb Tijmen Luijckesson op den 3 julijus een halfe rijder van 5-13-0 gegeven tot behoef 

van die schamelluij.  

 

Ick heb een 1000 boeken hout van het jaer op gedaen om fis mede te koeken van 4-5-0 het 

duijsent.  

 

Ick heb een vrifbarstel gekoft, daer ick 9 stuivers voer gegeven heb.  
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Aechge Pieters heeft een wijwaterspotte voer mijn gekoft, daer sij ses talfe stuiver voer 

gegeven heeft.  

 

Ick heb Marijttgen Harmis gewonnen op het schaijen der Apostelendach, wesende 10 dagen 

voer Sint Jacop ende sal in die 3 fierendel jaers 36 gulden tegen 48 in het jaer, gelicken 

Marijttgen gewonnen hadde, dan sij het twe jaer tot mester Jan Kies 50 gewonnen.  

Ick heb haer een nieuwe kron van twe gulden tot een gotspenninck gegeven.  

 

Mon frere heeft Jan Kornelisson van sijn twe frouwen houten stoelen gegeven 6 gulden ende 

voer die andere 6 mansstoelen 22 gulden.  

 

Marijttgen Lauueris heb ick gehadt te schon maecken 13 dagen ende Dieuer 3 twe dagen ende 

Marijttgen Harmis twe dagen, komt tesamen aen gelt over die 18 dagen 7-4-0.  

 

Marijttgen Harmis is in dieselfde weck in haer heuir gekomen, doen sij mijn die twe dagen 

hadde helpen droech schuijeren, te weten op den 21 julijus daechs voer Maria Maddalene so 

als Marijttgen.  

 

[fol. 12 verso] [scan 76.14] [linkerpagina] 

 

[linkerkolom] 

 

sonnedaechs te voeren 6 weken wech gewest hadde.  

 

Mon frere Nobel19 heeft Neeltge nicht 6 rijders van 5-13-0 het stijck gegeven op den 6 

augustus anno 1628 ende ick ende mon frere Van Nesse elckx 5 rijders van 5-13-0 op 

dieselfde voet. 

 

Ick heb van Neltge doen ick te Schagen gewest hadde 3 schellingen gegeven ende Jacop twe 

schellingen. 

 

Ick heb van Neltge nicht gekregen dat sij van het Klaerijsse van Den Boos gekregen hadde en 

om mijn te geven een haijlijge van die moeder Gots die Onse Lieven Heer op die schoot heeft, 

noch een van Doryeta met noch een sijen kapittelstock om in een boeck te leggen met een 

gesiert houte dat ick tot maseurs gebrocht hebbe.  

 

Ick heb tot Jannijttge Harsele 3 elle in een half fierendel kant gekoft tot een neusdoeck, daer 

die stoptte rossens aen sijn van 7 stuivers die elle, komt tesamen 1-2-0.  

 

Ick heb tot Jannijttge Harsele noch 3 dosijn akertgis tot nuesdoecken gekoft duer malkander 

voer 3 grot het dosijn.  

 

Ick heb tot Aechte Boecke sestalf elle kaf gehadt tot een raijsmanteltge van 5 gulden die elle, 

komt tot 27-10-0, noch 9 dalf elle kort met paerreltgis onder om van een stooter die elle, komt 

1-1-4, noch van 8 knopens aen die bef, ick hadder noch 10 selfs 0-3-4, noch aen sij ende 

bolkraen 12 stuivers, Eefert van maken gegeven een 1-4-0, komt tesamen 30-10-8.  

 

                                                 
19

 mon frere Nobel – Jacob Nobel (1587/8 - 1666), getr. met Adriana van Nesse, zwager van Maria van Nesse  



41 

 

Wij hebben daechs na Hoechge Lieve Frou met die schuijt uut gewest, mon frere Nobel ende 

mijn broer ende ick, elck met onse husgesingen, met malkander 13 starck ende wij betaelden 

met ons fieren ende bedroech elck voer sijn hooft 3-7-0. 

 

Ick heb een hont gekoft sonnedaechs voer Sinte Bartelmies, die Robijn hiet ende die man saij 

dat hij 5 maenden out was, voer 7-6-0, die 6 stuivers most voer een vane bier sijn. Ick heb 

mon frere Van Nesse die hont weer over gedaen voer 7-6-0. 

 

Ick heb Jannijttgen Kornelis van mijn ronde raijsmanteltge een jacke laten maken, daer 1-4-0 

of gegeven heb ende aen sij ende kort gehadt 16 stuivers, komt tesamen twe gulden.  

 

[rechterkolom]  

 

Ick heb 3 dosijn stientgis lat omtrent als daer in het voerhuis onder het schot staet van smittgis 

Trijn Sijmes, die sij voer mijn heeft laten backen, voer drie groot het stijck, komt tot 2-14-0 

ende soo sij noch krijcht, die beter na mijn aijgen gelijcken, soo sal ick se noch roijlen.  

 

Ick heb een treffe laten kopen met een stael om het faetwatersketeltge op te warremen, daer is 

ick 7 stuivers voer gegeven heb.  

 

Josijn van Sonnevelt is gestorven op den 4 september, soo sij van een doot kint verloost was 

ende is in Den Haech 9 september begraven.20  

 

Ick heb een bultge op die Leet laten op maken van fluuel dat van mijn mof over gelopen was 

doen ick hem verklaijnde, daer ick 7 stuivers van gegeven heb, met 3 stuivers van banden, die 

knopis waren mijn oock, komt tesamen 10 stuivers.  

 

Ick heb op den 20 september anno 1628 een kartier roch van Allefert Kornelisson gekoft van 

4-15-0 die sack met 9 gulden van backen ende met noch meer andere ongkosten, komt 

tesamen 54-13-8.  

 

Ick heb Krijn 3 stoefen van mijn aijgen hout laten maken, daer ick 18 stuivers voer die 3 van 

maken gegeven heb.  

 

Ick heb in die Vergulden Hoet twe elle in een fierendel effen borat gehadt tot mijn bratte 

roubouwen een paer hangende mouwen met een bef ende morte van 2-10-0 die elle, komt 

tesamen 5-12-8, met 6 elle lijnt tot die mouwen van 18 stuivers, noch 32 stalf elle galon om 

me te borden van twe stuivers die elle, komt 3-3-0, noch 28 knopen van 14 stuivers, noch aen 

sij ende een ende ander gehadt 1-1-8, noch Seger van maken gegeven 3-15-0, het satijn ende 

armesij hadt ick selfs, noch 8 elle geparelt lijnt onderom gehadt van die elle een stooter, komt 

tesamen een gulden, soo dat mijn die bouwen in het geheel kost 16-4-0.  

 

Ick heb Eevert Janson mijn lakense roubouwen laten vermaken, daer ick hem van gegeven 

heb 1-18-0 ende van die mouwen 14 stuivers ende mijn roukeurs van moeder salijger heb ick 

een flieger van mijn suster salijger toe gedaen, die ick nu boven ende beneen eeven wit heb 

laten maken, daer van Eevert gegeven 18 stuivers, nu van stoppen van die bouwen ende kuers 

met die mouwen 2-1-0 ende aen omloop daertoe gehadt 3-17-8, komt tesamen 9-13-8.   

                                                 
20

 “den ix september [1628] wijf posen over de huijsvrouw van prockeruer Boem xvi £ v p” (dtb ’s-

Gravenhage, inv.nr. 62, kosten op begraven 1628-1629. 
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[fol. 13] [scan 76.14] [rechterpagina]  

 

[linkerkolom]  

 

Ick heb 12 albasteren beltgis gekoft van die 12 maenten in het jaer gelijcken janneuarij, 

februuarij op met noch 5 van die 5 sijnnen met noch 4 apostelen, het stijck voer 1-2-0 ende 

noch twe daer die een Lukrecia of is ende het ander oock, soo het stijck een gulden, met noch 

een van Bachhus twe op een blo voete van 1-19-0, mon frere heeft sijn eevenlens voer 1-16-0. 

Ick most Neltge Maertens een halve schellinck te winst geven ende maseur heeft haer grote 

belden voor 2-2-0 ende haer heijlijgen die eeven groot als mijnen sijn voer 1-4-0 ende mon 

frere sijne mede voer 1-2-8 gelijck die mijne, komt tesamen die mijne te staen 28-19-0.  

 

Ick heb op den 24 october er anno 1628 een sacke sout laten halen dat maer aen getaijkent is 

ende van kop van het sout gegeven 5-4-0.  

 

Ick heb Jannis moer 5 mettgis sout over gedaen voer een gulden ende men kopt het mettge 

rechttevoert tot die komens voer een schelling. 

 

Ick heb een half best van mon frere Nobels oos die hij selfs gewaijt hadde, gekoft voer 28 

gulden.  

 

Ick heb dese boven geschreven albasteren belden gekoft, doen ick duer dese selfde knegsens 

tinch krech, die mester Jacop aen ons met die belden stierden, als dat die schipper daer maseur 

ende ick elckx 30 gulden mede gegeven hadde, daer hij van Italijen voer ons belden brengen 

soude, te Duijnkercken gegrepen was, om dat wij doen van onse gelt niet hebben ende 

souden.  

 

Ick heb twe stoffen van maseur over genomen die sij Barent hadde laten maken voer 9 

stuivers.  

 

Ick heb Marijttgen Harmis tr op Sinte Sijmen Sinte Judendach een fierendel jaers heuir 

gegeven daer sij te Alderhaylijgen 1628 bo mede betaelt is, komt 12 gulden ende Janne hadde 

om haer al een hoijck gekoft in marcij voerleden.  

 

Ick heb mester Heinderijck, mester Krijn ende die minnebroer ecke elckx een halve 

rijckxdaelder gestiert om voer die siele te bidden van mijn voerouders. 

 

Ick heb mester Heinderijck mede 4 rijders t’ Alderhaijlijgen gegeven tot die schout, komt 

tesamen 22-12-0.  

 

[rechterkolom] 

 

Ick heb van het jaer 31 pont duijnne karsen op gedaen van die 12 in het pont, met 2 pont van 

die 8 in het pont, met 2 pont van die 6 in het pont ende wij hadden noch twe pont van die 6 in 

het pont ende het pont is 5 stuivers, komt tesamen 8-15-0.  

 

Ende mon frere heeft gehadt 40 pont van die 12 ende 10 pont van die 8, met 10 pont van die 

6, komt 60 pont tesamen ende maseur 100 pont.  
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Mon frere Van Nesse heeft 10 gulden Tuenis Isbrantse voer sijn lantaren gegeven ende mijn 

kost 9 gulden.  

 

Ick heb heb voer mijn slons van te verwerreven gegeven drie groot.  

 

Ick heb twe fierendelen butter tegen die winter op gedaen daer wij van die eerste Sinte 

Maerten of hebben beginnen te etten.  

 

Ick heb Tijmen Lukissen twe dagen na Sinte Katrijn een halfe rijder van 5-13-0 gegeven tot 

behoef van die schamelluij.  

 

Ick heb twe pont flas laten kopen van 19 stuivers het pont, komt tesamen 1-18-0. 

 

Ick heb achttalf fierendel kaf met strepis van Achtte Boecken gehadt tot een paer mouwen van 

5-17-0 die elle, komt tesamen 10-18-0, die ick selfs gemaeckt heb, ick heb net een half 

fierendel over gehouwen, als het weer buert heb ick aen 7 fierendel genoch.  

 

Ick heb meester Heinderijck een kron van twe gulden gegeven tot mijn vaders 17 jaergetij g te 

doen.  

 

Ick heb tot Jan Kornelisson 5 gele wassen kaersen gehadt tot dieselfde jaergetij van 19 

stuivers het pont, komt tesamen 2-7-8.  

 

Anno 1629.  

 

Ick ende maseur met Katrijnna hebben elckx een sluetel van mon frere sijn port gekregen te 

nieuwe jaer anno 1629.  

 

Ick heb Katrijnna ende Anna elckx een sluetel van mijn port laten maken, daer sij me in 

mogen mogen komen, daer ick 18 stuivers samen voer gegeven heb.  

 

Ick heb Katrijnna mijn wijtte silveren lakens[e] mouwen gegeven, met Anna mijn groene 

ende gele damaste kuers met mijn groene satijne mouwen met gouwen kort gebort, met noch 

mijn gro inkernate mouwen met gouwen kort gebort.  

 

[fol. 13 verso] [scan 76.15] [linkerpagina]  

 

[linkerkolom]  

 

Ick heb tot Gerttge Jans in het Schape Stechge 7 elle laken gekoft tot 3 slopen in mijn beste 

kamer te leggen over die kussens van 2-9-0 die elle, komt tesamen 17-3-0 ende onse Janne 

heeft daer aen beginnen te naijen weckx voer Onse Lieve Vrou Lichtmis anno 1629 ende sij 

waren net gedaen wec om het jaer.  

 

Remedije voer siecke luij die haer lijf duer gelegen hebben, sal men nemen France wijn ende 

boemolij in malkander geslegen ende dat dan met een fertge gestreken, al waer 't dat daer het 

fier in waer, het sou daer van uut vallen ende weer genesen, geen gout soo goet als dese raet, 

het is beschocht tot verschaijen raysen.  
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Ick heb onse Jannijttge op Onse Lieve Vrou Lichtmisenavent een pont groot aen gelt gegeven, 

daer dat fierendel jaers van Alderhaijlijgen 1628 of betaelt is.  

 

Ick heb een maijt gewonnen sonnendaechs na Onse Lieve Frou Lichtmisdach van Egmont 

Binnen van daen ende hiet Tuenisse ende sal 42 gulden winnen in het jaer ende elck mach met 

een half jaer of, ick heb haer een daelder van 1-10-0 tot een goetspenning gegeven.  

 

Ick heb noch 7 elle tot 3 slopen van hetselfde linnen van Gertge Jans laten halen, komt als 

boven 17-3-0.  

 

Maseur Nobel heeft mijn, doen sij in die Vastelavent tot Haerlem was, een Spaense decken 

mede gebrocht van 7-10-0.  

 

Noch heeft sij op dieselfde raijs daer twe voer Schagen mede gebrocht van het stijck van 7-

10-0, komt voer mijn derdendel 5 gulden.  

 

Jannijttgen is te vren te blijven voer een jaer voer die ouwe heuir, als is 24 gulden ende sal 

maij 1629 in gaen.  

 

Ick heb tot Jannijttgen Harsele 3 elle in anderhalf sestienendel kant gehadt tot een doecke om 

die hals te dragen van 17 stuivers die elle, komt tesamen 2-12-8.  

 

Noch een gehadt van 14 stuivers die elle, komt over die 3 elle 2-2-0. 

 

Noch heb ick 3 elle min een half fierendel kant van maseur Nobels over genomen tot noch een 

van 12 stuivers die elle, komt tesamen 1-14-8.  

 

[rechterkolom]  

 

Nicht Van Eenijchgenburch heeft een maijt gewonnen die Hester hiet ende sal in het jaer 

winnen 24 gulden, dan elck mach met een half jaer of, sij heeft 3 schellingen tot een 

goetspenning gegeven.  

 

Ick heb tot Kornelis Kornelisson op Fnijssen 14 pont min een fierendel speck gekoft van 5 

talffe stuiver het pont, komt tesamen 3-2-0.  

 

Ick heb te Vastelavent anno 1629 Katrijntge ende Anna Nobels tesamen mijn silveren 

geamelijerde kissen gegeven met mijn silveren naijmante ende mijn twe gouwen bagettgis 

met diamantgis daer in om die ick aen mijn hoftissertge plech te dragen, des sal maseur daer 

tegen haer kissen met haer mantge ende haer bagetgis daer tegen geven, soo dat sij dan elckx 

even veel hebben.  

 

Ick heb Maerten Janson een sluetel van onse afterport laten maken, daer ick 9 stuivers voer 

gegeven heb.  

 

Doen ick in het jaer van 1619 inboelshuis hiel beneffens maseur, bedroech het mijn aen gelt 

8-4-0, dat heb daer van heb ick in marcij 1629 ontfangen (4) 7-14-0, daer was van schrijven 

ende boegelt tesamen 10 stuivers of gegaen, blijft als boven suijver 7-14-0. Ditselfde gelt 

heeft mon frere Nobel temet van Jan Jorisson of gekort als hij lant gekoft hadde.  
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Ick heb Krijn gegeven van die stelling op die koecking kuecken daer die winchgert aen 

gebonden is 1-2-0, noch Krijn gegeven van 4 sparren op dieselfde stelling met spijckers ende 

maecklon 12 stuivers, komt tesamen 1-14-0.  

 

Ick heb voer een nieuwe wrijfbarstel gegeven 9 stuivers.  

 

Ick heb tot Kornelis Kornelisson twe hammen gekoft, die samen 26 pont wegen van 5 stuivers 

het pont, komt ten samen 6-10-0. 

 

Ick heb tot Jannijttge Harsele 3 elle min anderhalf elle kant tot een hemt laten halen van 14 

stuivers die elle, komt tesamen 1-16-12.  

 

Ick heb noch een kante tot Gertge Jans in het Schape Stechgen mede van 3 elle min anderhalf 

fierendel tot een hemt laten halen van 10 stuivers die elle, komt tesamen 1-6-4.  

 

Aechtte Boecke nemt een half mette mel tot een appeltaert, met een half mette appelen, met 

een half pont krente ende een fierendel suijcker, soo dat het haer maer op een paer schellingen 

komt te staen.  

 

Aechte Bocke saijt van haer dat sij doen haer bestemoer doot was, gaven sij van een sielmis te 

laten doen een goutgulden met een grote kars van die kist ende daer die uutfaert gehouden 

worde, daer gafen sij meerder met noch klaijnne karsen tot het autaer.  

 

[fol. 14] [scan 76.15] [rechterpagina]  

 

[linkerkolom]  

 

Maseur heeft 13 elle in een fierendel gehadt tot haer wolle damasten kuers ende ick heb 14 

dalf elle gehadt tot mijnen, die elle kost een daelder ko met noch 4 dalf fierendel om onder 

aen te setten, komt tesamen over die 14 elle in anderhalf fierendel, te belopen 21-11-0, noch 

gehadt 40 elle in een fierendel kort van 5 stuivers die elle, komt tesamen 10-1-0, met 17 

stuivers aen sij daer aen vernaijt ende Jannijttge Kornelis van maken gegeven 2-2-0, komt die 

rock in als tesamen te staen behalven het foer ende stotkant voer 34-11-0.  

 

Ick heb tot Aechtte Boecken derdalf elle in een half fierendel gehadt kort van fiolet in gout 

van 5 stuivers die elle tot een paer muijlen, komt tot 13 stuivers tesamen.  

 

Ick heb Harmen, Ma Everlijngsen man 2-10-0 gegeven van een paer trijptge muijlen met een 

paer Spaense leren schoenen.  

 

Ick heb 100 mant turrijf op gedaen van 21 gulden met 2 gulden van dragen.  

 

Ick heb tot Jannijttgen Harsels een kante tot een hemt gekoft van 14 stuivers d’ el, komt over 

die twe elle in dardalf fierendel 1-16-12.  

 

Ick heb noch tot Jannijttgen Harsels een kante gehadt tot een hemt van 14 stuivers d’ el, komt 

over die twe elle in dardalf fierendel 1-16-12.  

 

Ick heb op den eersten april een half kinnijtte somerseep op gedaen van 4-15-0  9-10-0, een 

kinnijttge seep hout 60 pont, een half 30 pont.  
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Ick heb Jannijttge Kornelis leggende morten in mijn ouwe legatueren bouwen laten maken, 

daer ick 18 stuivers van gegeven heb, noch 9 elle kort van 3 stuivers die elle ende noch een 

ende ander, komt tot 1-15-8 ende met het maken 2-13-8.  

 

Ick heb Lijntge tot Amsterdam laten wercken 6 tapijten kussenblatgis gelijck mijn 3 grofste 

die ick hadde, daer ick 16 18-0-0 voer die 6 gegeven heb met noch 7 elle min een fierendel 

kanefas van 11 stuivers die elle tot instekers, komt tesamen 3-14-0, met noch 6 leers van 3 

gulden ende 12 pont feren van 14 stuivers het pont, komt 8-8-0 ende van op maken 1-4-0, 

komt tesamen te staen voer 34-6-0.  

 

Ick heb voer mijn achtkantije lantschappe gegeven 10 gulden, het is van Agar die haer kint 

van dorst sterven wilde ende den engel brocht drincken.  

 

Ick heb een half dosijn houten borden gekoft, daer ick 7 stuivers voer gegeven heb.  

 

Wij heb van onse fierendel butter beginnen te Paessen te eetten.  

 

[rechterkolom]  

 

Ick heb Marijttgen Harsmis op belocken Pasen een half jaer heuir gegeven, daer sij te maij 

anno 1629 mede betaelt sal wesen met een daelder tot haer mart, komt tesamen 25-10-0.  

 

Ick heb Jannijtte doen mede een fierendel jaers heuir gegeven daer sij mede te maij betaelt sal 

wesen met een daelder tot haer mart, komt tesamen 7-10-0.  

 

Ick heb een nieuwe raechquast gekoft van 15 stuivers met een frifer van 10 stuivers ende een 

schuijte van 5 stuivers met een witquast van 6 stuivers ende een boenbarstel van 5 stuivers 

ende een haerbarsteltge van 3 groot, komt tesamen 2-2-8, noch een glasewasser van 14 

stuivers, komt tesamen 2-16-8.  

 

Ick heb twe bierglasen gekoft van twe stuivers het stijck, komt 4 stuivers tesamen.  

 

Ick heb tot een kassijne wit seem gekoft daer ick een stuiver voer gegeven heb.  

 

Mon frere Van Nesse heeft voer sijn twe stijckis daer schepis in staen met walvisbenen lijsten 

op sijn voerkamertge gegeven 27 gulden.  

 

Noch heeft hij voer sijn schilderijtgis in sijn emause gegeven, te weten die twe grote bortgis 

met die 3 klaijnen, tesamen 26 gulden.  

 

Noch heeft hij voer sijn grote vergulden spiegel op die bovenkamer gegeven 6 gulden.  

 

Noch heeft hij voer het bort op sijn kamer voer die schorstien gegeven 18-10-0.  

 

Ick heb van Aechtte Boecke gehadt 23 stalf elle kaf, klaijne rossis ofte boempis op een 

satijnen gront tot een tabbert met een paer mouwen van 5 gulden die elle, komt tesamen 112-

10-0, 7 fierendel tot die mouwen, die rest tot die tabbert. Noch 45 elle kort tot die bouwen met 

8 elle tot die mouwen, komt 53 elle tesamen van 3 stuivers die elle, komt tot 7-19-0, ick heb 

11 elle lijnt gehadt tot die tabbert voer neer ende aen die hangende mouwen van 4 stuivers, ko 
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met 10 elle onder om te naijen van 3 stuivers, komt het lijnt tot 3-14-0 ende Evert van mijn 

bouwen van maken gegeven 7-10 met 8 stuivers van goet in die bragoenen, noch 6 elle lijnt 

tot mijn mouwen gehadt van 3 stuivers met een half fierendel kaf taf ende met noch soo een 

en ander voer dat het komt te belopen 137-5-10, noch Eevert Janson van mijn mouwen van 

maken gegeven 13 stuivers, komt tesamen 137-18-10.  

 

Ick heb op den 6 maij anno 1629 gegeven van soutgelt 3-7-8 dat Jannijttge op After Fnissen 

tot die man selfs gebrocht heeft.  

 

[fol. 14 verso] [scan 76.16] [linkerpagina]  

 

[linkerkolom]  

 

Ick heb een swarte betstock gekoft daer ick een stoter voer gegeven heb.  

 

Ick heb Tuenis Isbrantse mijn blaesbalck die klap weer laten maken met een lappe op het leer 

setten, daer ick 6 stuivers voer gegeven heb. 

 

Ick heb van Jannijttge Harsels een kant gehadt tot een hemt van darderhalf dardalf elle in een 

half fierendel tot een hemt van 18 stuivers die elle, komt 2-7-4.  

 

Noch heb ick een elle binnewerck van haer gehadt van tot een paer poijnetten, daer ick 

eevenlens die kant van hadde, van 1-16-0 die elle.  

 

Ick heb anderhalf elle kant in dardalf sestienendel gehadt tot Jannyttge Harsels tot mijn 

poijnetten van 14 sst 14 stuivers d' el, komt 1-3-4.  

 

Marijttgen Harmis is uut haer heuir gegaen op Haylich Kruisendach, wesende den 3 maij ende 

Tuenijsse Kornelis is weder in haer heuir gekomen weckx daer na, wesende den 10 maij anno 

1629.  

 

Ick heb een bierglas met een roemmer gekoft voer 4 stuivers tesamen.  

 

Ick heb op den 14 maij mijn eeckvatge weer laten follen, daer ick 18 stuivers voer het 

mengelen heb moeten laten geven, komt over die sestalf mengelen te belopen 4-19-0.  

 

Ick heb mester Heinderijck een nieuwe kron van twe gulden gestiert tot mijn moeders 17 

jaergetij te doen.  

 

Ick heb Jan Kornelisson gegeven 2-7-8 voer 5 halfponts gele wassen karssen tot dieselfde 

jaergetij.  

 

Ick heb Krijn 12 stuivers moeten geven voer het backe daer het duijnsant met het schilpsant in 

laijt van hout ende maken.  

 

Ick heb 7 stuivers aen ferrv gehadt van Griete Klasen om wat goet root in te ferruwen.  

 

Ick heb een stuiver gegeven voer mijn stoel in het saeltge een andere knop op te maken.  
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Mon frere heeft voer sijn stolp die gegeven 1-10-0 ende twe stuivers van verruwen, komt tot 

1-12-0.  

 

Mon frere heeft van Jelis om21 borrijttgis list Jan Kornelisson gegeven van die list van 

verruwen met drie strepen vergult, 15 stuivers.  

 

[rechterkolom]  

 

Ick heb 7 elle kaf tot mijn manteltge gehadt om over het ouwe baij te halen van 4-10-0 die 

elle, komt tot 27 gulden het kaf, met een elle lyn kort voer aen van 4 stuivers ende Jannijttge 

Kornelis van maken 1-4-0 ende aen sij gehadt 7 stuivers, komt tesamen 28-15-0. Nu heb ick 

noch anderhalf elle over gehouden om het voerste een raijrs te vernieuwen.  

 

Mon frere heeft Jan Korelisson gegeven van die list te verruwen met 3 strepen te vergulden, 

daer het mantgen met bloemmen in staet 2 gulden ende hij gaf voer die ouwe list 8 stuivers 

ende 7 stuivers om daer om te maken, komt tesamen 2-15-0.  

 

Mon frere heeft dat kassen uut Anna Fransen kamer Jan Kornelisson laten versien daer hij van 

gegeven heeft 4-4-8.  

 

[onderstaande post is doorgestreept]  

 

Ick heb tot Aechte Bocken gehadt 7 fierendelen in een sestienendel kaf met bre strepis op die 

brokade manier van 19 schellingen die elle, komt tot 10-6-8 met noch 8 talf elle kort van 3 

stuivers, komt 1-2-8, noch een half fierendel taf taf van 8 stuivers, noch anderhalf dosijn 

strickis van 1-14-0 het dosijn, komt 2-11-0, noch 5 stuivers aen sij, noch van maken Eevert 

gegeven.  

 

Ick heb een elle blau geferrvt linnen gekoft tot een nieut schorstienklet in onse kueken van 14 

dalfe stuiver, dan daer is een ent van over gelopen met een kortge daer duer van een stuiver 

met een blanck aen garen, die franien hadt ick selfs, komt tot 0-15-4.  

 

Dese boven geschreven 7 fierendelen in een sestienende op die brokade manier heeft maseur 

over genomen ende ick heb noch weder brokade gekregen van 27 schellingen die elle, komt 

over achttalf fierendel te belopen 15-3-12, die achttalf elle kort heeft sij weer Achtte Bocke 

weer genomen, noch anderhalf dosijn strijckis van 1-14-0, dosijn komt tot 2-11-0, noch een 

half fierendel taf met 4 stuivers aen sij, noch Eevert van maken gegeven 1-6-0, komt tesamen 

18-4-12.  

 

Ick heb Tijmen Lukissen op den 21 junij anno 1629 een halfe rijder van 5-13-0 gegeven tot 

behoef van die schamelluij.  

 

Ick heb onse Tuenisson 5 elle min een fierendel kort gekoft tot haer schort, daer ick 3 groet in 

een doit voer die elle gegeven heb, komt tesamen 0-7-12, noch heb ick haer daer een ouwe 

stotkant mede toe gegeven.  

 

                                                 
21

 Jelis Gijsbertsz van Adrichem gen. van Roesvelt (....-1588) was een broer van Maria’s grootmoeder paternel 

(zie genealogie Van Adrichem in familiearchief Rijksarchief Gent, België, archiefblok BE-A0514.281G, 

Inventaris van archief van de familie de Clerque Wissocq de Sousberghe en aanverwanten, inv.nr. 4321). 
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Ick heb onse Tuenisson op den eersten julijs, ee doen sij maij te voren bij mijn metter won 

gekomen was, een fierendel jaers heuir gegeven, dat Sint Jacop 1629 verschenen sal wesen, 

komt aen gelt 10-10-0.  

 

[fol. 15] [scan 76.16] [rechterpagina]  

 

[linkerkolom]  

 

Ick heb tot Aechte Bocken gehadt 7 fierendel strepis tot mouwen twe ern en twe besijen 

malkander op een satijnen gront van 5-14-0 die elle, komt tot 9-19-8 ende ick heb hier toe van 

Aechte Bocke anderhalf dosijn kn pluis knopis weder genomen die sij voer mijn verkopen 

sou, daer ick 5 stuivers voer het dosijn hebben sou met een halfve schelling aen sij, komt 

tesamen 10-10-0, wij hebben se self gemaeckt.  

 

Ick heb Krijn een stuiver gegeven van die twe houten op totp het isseren spit te binden om 

kninnen dan daer aen te binden.  

 

Ick heb mester Heinderijck op Haijllich Sakramentsdach een halve rijder gegeven van 5-13-0 

tot sijn kostgelt.  

 

Ick heb mon frere Van Nesse sijn taertpannijttge te leen gekregen tot dat hij een wijf heeft, op 

den eersten julijs anno 1629 dit pannettge weder gebrocht al eer mon frere een bot hadde.  

 

Ick heb tot Jannijtgen Harselen tot mijn 3 grofste nachtmanteltgis kant gekoft ende een tot 

Barber Janse van 8 stuivers die elle ende tot Janyttgis een van 10 stuivers die elle, een van 7 

stuivers die elle ende een van 7 dalfe stuiver die elle, too tot elck is 5 elle, komt tesamen over 

die 4 te belopen 7-17-8.  

 

Noch heb ick tot Jannijttgen Harsele sestalf elle kant gehadt van 14 stuivers die elle tot mijn 

nachtmanteltge met het stopwercke, komt te belopen 3-17-0.  

 

Noch heb ick een tot Jannyttgen Harsele gehadt van 5 elle in een sestienendel tot mijn 

nachtmanteltge met het klaijnste juetswercke van 16 dalffe stuiver die elle, komt over die 5 

elle te belopen 3-17-8.  

 

Ick heb van het jaer gestiert tot tuirfgelt Besse, Jannyttge Kornelis met haer IJttge, schamelle 

Aeltge met die maijt van Bergen ende Kornelisse Tatens met Annijttg Hamme ende Jannijttge 

elckx 3 schellingen, noch oock Jan Kraijen Lijsbet.  

 

Wij hebben wederom daechs na Hoechge Lieve Frou uut gewest met die schuijt met onse luij 

haer huisgesijn, daen Aegge en waer niet me, dan Giertte Lammerts waer in die ste, soo dat 

wij weder met onse 13 waren ende wij veraten elckx 12 stuivers ende daer was 2-8-0 

verdroncken, die schipper waer die 14 ende die hadden 18 stuivers van vraecht, soo dat het 

myn kosten 2-12-4.  

 

Ick heb Tuenisson in Jannijttgen elckx een paer druijckte onderhuijffens gekoft te Sinte 

Bartelmiesmart, daer ick elf stuivers voer die 4 gegeven heb.  

 

[rechterkolom]  
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Ick heb van Aechtte Boecke gehadt 7 fierendel min een sestienendel taf tot een schorteldoeck 

van 3 gulden die elle, komt tesame in 4 stuivers, komt tesamen 5-8-0.  

 

Ick heb van Aechtte Bocke 7 fierendelen in een sestienendel gehadt bre strepis van 10 drae[t] 

op die brokade manier tot mouwen van 6 gulden die elle, komt tesamen 11-5-0.  

 

Joffrou Van Sonnevelt22 is gestorven den 9 october anno 1629, wesende den daechs na 

Alckmaer Ontset.  

 

Ick heb Neltge nicht op den 13 oktober anno 1629 5 halfe rijders gegeven van 5-13-0 het 

stijck op die oude voet, mon frere Nobel 6 halfe ende mon frere Van Nesse geen.  

 

Ick heb duer haer van Anne Lammerts gekregen een kapyttelstocke om in een boeck te leggen 

met een haijlychge van die Soete Naem Iesus ende tot maseurs mede een haijlijchge met wat 

Sint Jans eevanielijttgis.  

 

Ick heb mijn tarseniele kuers die korden of getarnt ende heb se nu in die schot niet gelaijt dan 

ende heb se voert twe meer ront om genaijt daer toe bg gehadt 12 stuivers aen sij.  

 

Het bestaijpannijttge dat ick heb van mon frere Van Nesse tot dat hij hillickt, moet net toe 

wesen een pont flaijs, met een half pont krente ende anderhalf fierendel pruijmmen met een 

half mette mel tot die korst met wel ander half fierendel suicker pont suicker, dese bestaijpan 

weer gebrocht aleer mon frere een bot hadde, maseurs bestaijpan is wel te helliftte groter dat 

daer van elckx wel te helliftte meer in mach. 

 

Ick heb van het jaer 6 mettgis graue oorrijttgen op gedaen ende mon frere mede van 6 stuivers 

het mettge.  

 

Ick heb op den 18 october anno 1629 een kartier roch van Alfert Kornelisson op gedaen ende 

mon frere Van Nesse mede soo veel, daer wij elckx voer gegeven hebben 76-1-0 ende wij 

hadden 90 broden op onse kerfstock gehaelt doen sij aen haer kartier begonnen ende wij 

mosten noch 27 hebben.  

 

Ick heb op den 18 october anno 1629 een halffe sacke sout laten halen daer ick 1-15-0 voer 

gegeven heb ende is maer aen getaykent, hier 3-7-8 van gegeven op den eersten augustus 

anno 1630.  

 

Wij moeten hebben een half mette half mel tot 3 slepes melk xx om pat pap of te koke ende 

anderhalf fierendel rijs in ‘t een pijnte melck om brij of te koken.  

 

 [fol. 15 verso] [scan 76.17] [linkerpagina]  

 

[linkerkolom]  

 

Ick heb Harmen voer een paer enckelde sole schoenen van Spaens leer gegeven 1-2-0.  

 

                                                 
22

 Begraven 13 oktober 1629: “13 [okt.] Joffrouw Van Sonnevelt 3 posen 13,-”. Voor haar wapenbord zie coll. 

Optstraet van der Moelen, deel 7, fol. 115. 
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Ick heb 4 briessis voer een schelling gekoft, 3 om isserwerck te schueren, een om koper ende 

tijn mede te schueren. Men sal maer nemen een wollen lappe ende maken ’t met spou wat nat 

ende stijppen ’t in goet. Het isser sal terstont glat wesen ende wrijfen ’t dan met hete doecken 

of.  

 

Ick heb 3 dagen voer Sinte Sijmen ende Judendach Jannijttge een half jaer heuir gegeven, 

daer sij te Alderhaijlijgen 1629 mede betaelt is, komt aen gelt 12 gulden.  

 

Ick heb Tuenissen doen mede een fierendel jaers heuir gegeven, daer sij mede oock te 

Alderhaylijgen 1629 mede betaelt is, komt aen gelt 10-10-0.  

 

Ick heb van mon frere Nobel een fierendel flaijs gehadt van 17 gulden ende een van 24 

gulden, komt tesamen 41-0-0 ende mon frere Van Nesse mede. Ende ick heb tot 12 steden 

gestiert met huijspot, Jannyttge Kornelis met haer suster, Besse ende Jannijs moer, Maddeleen 

buer met Marijttgen Jans ende Im met Lut ende Sijllijttge met Cornelisse Tatens ende 

Jannijttgen ende schamelle Aeltge.  

 

Ick heb 3 dosijn akertgis gekoft tot 9 omsomde nuesdoecken van een braspenning het dosijn, 

komt 0-3-12.  

 

Aechtte Boecke heeft 3 dosijn silferen knopen voer mijn verkoft, die joffrou Koetenbuirch 

aen een rijrocke voer Jan setten sal, voer 1-4-0 die 3 dosijn. Sij hadden aen een borst van 

suster Van Alckemade gestaen.  

 

Ick heb mester Heinderijck 4 albe hallefe rijders gegeven op Aldergotshaijlijgenavent van 

5-13-0 het stijck tot behoef van die schout, komt tesamen 22-12-0.  

 

Ick heb mester Heinderijck, mester Krijn ende die minneboer elckx een daelder van 1-10-0 te 

Alderhaijlijgen gestiert om voer die sielen van mijn voerouders te bidden.  

 

Ick heb tot Neltge Maertens gehadt 34 pont kaersen van 12 in het pont, met 4 pont van die 6 

in het pont, met 2 pont van die 8 in het pont, komt tesamen 40 pont ende het pont 5 stuivers in 

een oortge, komt aen gelt 10-10-0.  

 

Mon frere Van Nesse heeft gehadt 40 pont van die 12 in het pont, met 10 pont van die 8 in het 

pont, met 10 pont van die 6 in het pont, komt tesamen 60 pont ende aen gelt 15-15-0.  

 

Ick heb Maerten Engelse een nieuwe mat aen Jannis sijtstoeltge laten maken, daer hij twe 

stuivers of gehadt heeft.  

 

[rechterkolom]  

 

Jannis moer heeft 12 mettgis sout van mijn gehadt, daer sij mijn 1-16-0 voer gegeven heb, 3 

stuivers voer het mettge ende het gelt tot die komens 5 stuivers het mettge.  

 

Ick heb mon van mon frere Van Nesse een paerse, buijffelse nachttabberttge of gekoft die hij 

noch van broer23 Bicker hadde, daer ick hem een rijckxdaelder voer gaf ende nu heb ick se 

onse Janne gegeven tot een sonnendaechsse onderrock. Noch heb ick een knolbroeck van hem 

                                                 
23

 Hier gebruikt in de betekenis van zwager. 
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ontarrent, daer maseur en ick eelckx van een been die lakense banden van hadden voer 7 

stuivers het been. Hij sal het gelt weer om gotswillen geven.  

 

Ick heb onse Tuenisson op den 21 november anno 1629 4 elle baij verschoten van 1-8-0 die 

elle, komt tesamen 5-12-0 met dardalf fierendel laken tot een lijffen van achttalfe gulden. Die 

elle komt tot 4-13-0. Noch heb ick haer daer 5 stuivers aen gelt bij gegeven, maeckt tesamen 

10-11-0, al waer het fierendel jaers heuir van Lichtmis toekomende mede betaelt is.  

 

Ick heb tot Aechtte Boecke 14 elle manijst fluuel op een satijnen gront tot een kuers van 5 

gulden die elle, komt tot 70 gulden met 6 talf elle lijnt onder om van 3 stuivers die elle, komt 

17 dalfe stuiver met een elle lint tot die bant van 3 stuivers ende ick hadde 6 talf elle gijtte 

kort leggen tot die manijste fluuelen mouwen, die ick noch heb leggen tot mijn bouwen of ick 

se van doen hadde. Die heb ick op mijn kuers gebort. Sy was van 4 stuivers die elle, komt tot 

1-2-0. Noch aen sij gehadt 12 stuivers poerf . Vorts heb ick se selfs gemaeckt, soo dat sij mijn 

kost 72-14-0.  

 

Ick heb tot Aechtte Bocke gehadt 6 elle groen gedruijckt goet tot een paer gardijnen van 1-14-

0 die elle, komt over die 6 elle te belopen 10-4-0, met noch 16 elle korte sijen franijen daer 

toe van 5 stuivers die elle, komt 4 gulden, met 30 rijngen van het stijck een oortge, komt 8 

talfe stuiver, noch aen lijnt 9 stuivers, komt tesamen te beloopen 15-0-8 met noch 6 talfe 

stuiver aen sij, is met malkander 15-6-0 . Wij hebben se selfs gemaeckt.  

 

Ick heb tot Aechte Bocke een half fierendel taf gehadt tot mijn mouwen op die brokade 

manier van 8 stuivers ende anderhalf dosijn van mijn knopen weer genonen die sij tegen 5 

stuivers het dosijn hebben sou, komt tot achttalfe stuiver. Wij maken se self.  

 

Ick heb Maerten Janson een nieut huis aen die tang in die koeckkueken laten maken om dat 

het huis stijcken was, daer ick 10 stuivers voer gegeven heb.  

 

[fol. 16] [scan 76.17] [rechterpagina]  

 

[linkerkolom]  

 

Ick heb mester Heinderijck een kron van twe gulden gestiert tot mijn vader salijgers 18 

jaergetij te doen.  

 

Ick heb tot Jan Kornelisson gehadt 5 halfponts gele wasse kaersen tot dieselfde jaergetij van 

2-10-0 over den hoop.  

 

Ick heb Tijmen Luijckesson op den 17 december anno 1629 een halve rijder van 5-13-0 

gegeven voer die schamelluij ende mon frere mede soo veel.  

 

Anno 1630  

 

Ick heb Taef Tuenissen een paer huijffen gekoft van 36 stuivers die elle, daer ick een half elle 

min een half sestienendel toe gehadt hebbe, komt tesamen met die banden 18 stuivers. Die 

kanten hadde sij selfs ende Janne heeft se gemaeckt.  
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Janne heeft van mijn 3 fierendelen min een half sestienendel laken tot een paer nuesdoecken 

van 1-8-0 die elle, komt tesamen een gulden. Tot baij dese nuesdoecken heb ick haer nieuwe 

kant toe gegeven ick die met akers daer toe.  

 

Ick heb een houten oosnap gekoft, daer ick een stooter voer gegeven heb.  

 

Ick heb op den 7 janneuarij anno 1630 een halfe sacke sout laten halen, daer ick 1-15-0 voer 

gegeven heb ende is maer aen getaijkent.  

 

Ick ende mon frere Van Nesse hebben van Aechte Boecke elckx een groene Spaense decken 

gehadt, daer wij 10 gulden voer het stijck gegeven hebben.  

 

Ick heb tot Aechte Bocke een paers Luijckx saijen schorteldoeck gehadt van 1-14-0 die elle, 

komt over die sevendalf fierendel te belopen met 3 elle wollen bant van die elle een blanck, 

komt tesamen 2-17-0.  

 

Tuenisse is te vreen te blijven aff after maij 1630 voer dieselfde heuir, te weten 42 gulden in 

het jaer.  

 

Jannijttge waer mede te vren voer een jaer voer die oude heuir als is 24 gulden. Dan ick heb 

gesaijt dat ick haer 28 gulden in het jaer geven sal gelick nicht Van Eenijchgenburch haer 

Aeltge geeft ende dan daer voer sal sij twe jaer blijven, maij 1630 het eerste jaer. Joffrou Van 

Sonnevelten Neltge Harmis die wint 30 gulden ende Heinderijcke Jans heeft 52 gulden.  

 

[rechterkolom]  

 

Ick heb ontrent alle jaren een fiereling meel s met ontrent dardalf mengelen melck. Daer 

hebben wij ontrent 180 van wech gegeven. Jannis moer met Itge ende die Berchger maijsens 

ende Kornelisse Tatens elck een dosijn, nu Dieuer Moer, Annijtte Hamme, Jannijttge, Besse, 

Jannijttge Kornelis, Willem Moer, Maddelen hier after ende Lene die braijster, Lut ende 

dievlaijers, Altge, Jan Kraijen Lijsbet elckx een half dosijn. Nu Syllijttge ende het dubbelde 

stuiver maijse elckx 3, voerts over al meer elckx een paer, klaijn Marijttge mede 3.  

 

Ick heb Jan Marijnsen van mijn glasen in die voerkuekensgekoker gegeven van maken, doen 

die ft schorstien daer duer gewaijt waer, 4. Noch 3 groot van die roeden van maken. Noch 

Aeriaen Ollebrantson gegeven van die tafel van of schafen 6 stuivers, komt tesamen 4-7-8.  

 

Ick heb Stijn Heinderijckx gegeven van twe roo kussens andere leers aen te doen 5 stuivers.  

 

Ick heb van Gertge Jans in het Schape Stege gehadt 6 elle in 3 sestienendelen laken tot 3 

slopen over die kussens in die voerkueken van een linnen daer ick 6 slopen van gehadt heb 

om in die kamer te leggen van 2-8-0 die elle, komt tesamen 14-17-0. Ick heb het nu een 

stuiver min op die elle, het is op haest voert.  

 

Jacop moet 5 fierendelen kant hebben tot een bef ende uut een kleet kamerijckx doeck krijcht 

hij anderhalfe bef wijtte uut die brete.  

 

Ick heb tot Jannijttgen Heinderijcksen 3 roo kussesens van mijn wijegesprete laten maken, 

daer een van die blatgis aen een gestopt is, daer ick 3 groot van gegeven heb van stoppen ende 

ick heb 3 elle min een fierendel aen kanefas gehadt tot die instekers van 12 talliffe stuiver die 
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elle, komt tesamen 1-11-8. Noch 3 leers gehadt van 1-4-0, noch noch sestalf pont feeren van 

12 stuivers het pont, komt tesamen 3-6-0. Noch van maken gegeven 12 stuivers soo dat mijn 

die kussens noch komen te . Noch hadt ick anderhalfe elle gekloft laken tot die wiechspre 

gehadt, daer ick 4 gulden voer gegeven hadde, komt tesamen over die 3 kussens 6-15-0.  

 

Ick heb tot Hubert Michgielses gehadt 5 talf fierendel laken tot een borstrock met noch 4 dalf 

sestiendel daer aen tot een stootkant van of ick se van doen hadde tot een van mijn root 

scharlakense rocken van 9-10-0 die elle, komt tesamen 12-16-0. Ick heb maseur een fierendel 

tot een stotkant over gedaen.  

 

Ick heb tot Gertge Jans in het Schape Stechge gehadt 5 sestienendelen kamerijckx tot 3 paer 

poeinietten van 1-8-0 die elle, komt tesamen 0-9-4.  

 

[fol. 16 verso] [scan 76.18] [linkerpagina]  

 

[linkerkolom]  

 

Ick heb tot Huijbert Mijchhielson gehadt 4 dalf elle in een half fierendel, eevenvel als maseur 

gehadt hadde, grau laken tot een rock van een Spaens laken, dat maer twe elle bret is, van 6 

gulden die elle, komt tot 21-15-0. Noch hebben wij van hetselfde laken gehadt 3 fierendel in 

een sestienendel, daer wij elckx die hellift of hebben tot een stijckt lijf te maken op dieselfde 

rock. Komt voer mijn hellijft te belopen aen gelt 2-8-0. Noch 10 stuivers van stoppen 

gegeven, noch aen sij ende lijnt met soo een ende ander 2-12-8 ende ick heb mijn lijsten van 

mijn roo k rock genomen ende heb se op mijn grauue rock gelaijt ende heb weder 33 elle kort 

van geel ende swart gehadt van 9 stuivers van die elle van een als maseur op haer grau gelaijt 

heeft op mijn roo rock gelaijt, komt tot 14-17-0 ende van baije gaer van maken gegeven 3-18-

0, soo dat het samen bedraecht 46 gulden.  

 

Ick heb mijn stienen stoeppens van Antonij gehadt die after staen met een sarrijcke over die 

goet, daer ick samen 24 gulden voer gegeven heb, met noch twe stenen voer die port in 

dieselfde stoepen van 5 gulden ende met houwen ende setten komen sij mijn ontrent te staen 

32 gulden. Ick hadde daer 1-4-0 aen loot toe gehadt.  

 

Ick heb van Jacop Florijssen gehadt die twe krijsluij in die schorstien van mijn voerkueken 

voer 5-10-0. Sij hadden hem selfs 12 gekost ende hij hadden noch een paer verkoft aen mester 

Matis voer 17 gulden ende Jacop Schout Arijs een paer voer 15 gulden, maer dese sijn wat 

geblust ende ick heb daer noch 12 stentgis toe van 10 stuivers om dat sij wat te lech sijn tot 

mijn schorstien, die onder ende boven sullen staen, komt tesamen 6 gulden. Die mannen 

kosten 5-10-0, den een hiet Hanijbal ende d’ ander Schiepijon.24  

 

Ick heb noch van Antonij gehadt 5 blauue stenen in die gang van 2-10-0, behalven het kanten.  

 

Ick heb onse Tuenisson op paesavent een fierendel jaers heuir gegeven, daer sij te maij 

toekomende als anno 1630 mede betaelt is, komt 10-10-0.  

 

Ick heb onse Jannijtge mede op paesavent een half jaer heuir gegeven, daer sij te maij 1630 

mede betaets is, komt 12 gulden.  

                                                 
24

 Het moet hier gaan om haardachterwandtableaus, vergelijk de tegeltableaus van elk 36 tegels (12x3; 153 x 38 

cm) met de Carthaagse generaal Hannibal en de Romeinse generaal Scipio ten voeten uit in de collectie van het 

Rijksmuseum (BK-NM-5290 en BK-NM–5291).  
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Ick heb een mat gekoft op het sijtbancke in het emause van 3 elle lang ende die elle een 

schelling, komt tesamen 18 stuivers.  

 

Ick heb een nieuwe, swarte gelackte list gekoft tot mijn ouwe glas, daer voer gegeven 12 

stuivers met het ogge.  

 

Ick heb een nieuwe koker gekoft tot mijn ronde silveren messen van een rijael.  

 

[rechterkolom]  

 

Ick heb in mo Kornelis Pauuelisson gegeven van mijn goot aen die Moeriaens sij van suderen 

16 stuivers ende aen Flerijsen25 sij hadden hij een gulden verdient, komt voer mijn 10 

stuivers.  

 

Noch heb ick hem gegeven 9 stuivers om een knop te gijeten van loot om het ancker boven 

onse tuirfsolder, die aen die schortien is.  

 

Noch heb ick gehadt 15 pont loot tot die stoepen after mede te suderen, komt 1-4-0.  

 

Ick heb mon frere Van Nesse ende mijn elckx een blaesbalck gekoft om in onse koeckueken 

te gebruijcken, daer ick voer elckx een halve rijckxdaelder voer gegeven heb.  

 

Noch heb ick twe slechte krijstalijnen bierglasen gekoft, daer ick 10 stuivers voer gegeven 

heb.  

 

Ick heb Tuenissen ende Jannijttge elckx een daelder gegeven tot haer mart.  

 

Ick heb een print daer een kruijs in staet laten kopen, voer 5 stuivers in die ouwe spiegellist te 

setten, om in die maijsens betste te hangen.  

 

Ick heb van Aeltge mijn achtkante ebbenhouten spijegel gekoft voer 15 gulden.  

 

Ick heb die dieuflaijers een schelling tot haer mart gegeven.  

 

Ick heb voer mijn borrijttge op mijn bovenkamertge daer Tamer ende Judickt in geschildert 

staet, 5-10-0 voer gegeven.  

 

Ick heb Jannijttge Kornelis gegeven 1-10-0 van mijn blauwe wollen hemt een stootkant om te 

naijen met andere borden daer op ende een nieut stijckt lijf ende tot het stijckte lijf heb ick 

gehadt 3 fierendelen min een sestienendel print saij van 1-10-0 die elle, met noch een en ander 

daer toe, soo dat het mijn tesamen kost 3-15-0.  

 

Ick heb voer mijn tapijte kantoorklete op die tafel in die voerkueken gegeven 8 gulden van die 

elle van maken ende het is sarck scharp 7 elle groot, komt tesamen te beloopen 55 gulden.  

 

Ick heb Jan Kornelisson gegeven een gulden voer mijn kapstock die after hancht, met noch 

een stuiver voer het isseren oech daer aen.  

                                                 
25

 Valerius van Mullich, tr. Pieternel van Moeriaen. Zie Historisch Kadaster Alkmaar.  
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Het bon after in die muer dat in het emause staet koft mijn van hout ende arbaijtsloon tesamen 

5 gulden.  

 

[fol. 17] [scan 76.18] [rechterpagina]  

 

[linkerkolom]  

 

Ick heb Aelbert Jansen die schilder moeten geven van dat schilderijtge van Onsen Lieve Heer 

die na Emaus ging dat after op die deuir staet 2-2-0.  

 

Ick heb van het jaer van Pieter Lose anderhal hondert mant tuirf op gedaen van 21-10-0 het 

100 ende van op dragen 3 gulden gegeven, komt tesamen 35-5-0.  

 

Ick heb mester Heinderijck een nieuwe nieuwe kron gestiert van twe gulden om mijn moeder 

salijgers 18 jaergetij te doen.  

 

Ick heb tot Jan Kornelissis gehadt 5 halfponts kaersen tot dieselfde jaergetij van 2-7-8.  

 

Ick heb van Aechte Boecke 7 fierendel manijst kaf met smalle strepis gekoft tot een paer 

mouwen van 6-3-0 die elle, komt tesamen 10-15-0, noch 8 stuivers aen een half fierendel toe.  

 

Ick heb van Maerten Harmissen een faem hout gekoft daer ick 5-15-0 voer gegeven heb.  

 

Noch heb ick van het jaer tweduijsent houten op gedaen van het 1000 17 stuivers,  

komt 1-14-0.  

 

Noch heb ick 7000 houtgis op gedaen van het 1000 5 stuivers, komt ten samen 1-15-0.  

 

Wij hebben tot Schagen een lanachtijch lantschappe gekoft van Rabecke voer 8 gu 7-12-0 

ende noch een van 5-10-0 daer twe munnijckis in leggen in bidden, noch noch een wat 

klaijnder daer in staet als dat die kinderen met die profet Elias geckte ende sij worden van die 

wollefen verscheurt, voer 4-12-0, komt tesamen 17-14-0. Daer heb ick voer mijn derdendel 

toegegeven 5-18-0.  

 

Ick heb op pinsteravent mijn wijtte armesijen bekerde borstrock gebrocht met mijn inkernate 

armesijen borstlap met met mijn toepet die ick onder mijn Brabantse hoijck gedroegen hadde.  

 

Ick heb tot Kornelis Kornelisson een ham gekoft van 14 pont, het pont sestalfe stuiver, met ee 

5 pont speck, het pont 5 talfe stuiver.  

 

Raet tot iemant die hem gebrant ofte gebroet heeft, sal men ne halen uut die apteckt 

brantvernis, daer is mede vernis daer men die stoelen mede verrift, die niet, d’ ander voer een 

halfe stuiver, nemen 

 

[rechterkolom]  

 

een doecke van duijndoeck ende leggen ’t over het brantsel, als het wel met karmelck gekoelt 

is ende strijcken ’t dan met een feertge daer over, soo dra als het droech wort weer aen. Niet 

feerder. Als het seer is, het betert terstont.  
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Ick heb een spons gekoft daer ick twe stuivers voer gegeven heb.  

 

Als men schapemelck wellen wil moet men 4 aijeren in een slepen hebben ende dan soo soet 

van suijker als men heb hebben wil.  

 

Ick heb Tijmen Lukesson op den 31 maij anno 1630 een halfe rijder gegeven van 5-13-0 tot 

behoef van die schamelluij.  

 

Ick heb voer mijn ronde, gladde stolpen om over die as te setten gegeven 4 stuivers.  

 

Ick heb van Marijttgen Pieters een pont flas late halen van 1-2-0.  

 

Ick heb tot Aecte Bocke anderhalf elle lin paers florette lint gekoft tot schoenfeters van 4 

stuivers die elle, komt tesamen 6 stuivers. Noch anderhalf elle suart, komt mede 6 stuivers.  

 

Ick heb Neltge Maertens 3 stuivers moeten geven een andere 3 kla krale om een ander kruisse 

aen mijn frouuenhoete te maken.  

 

Ick heb van Aechte Bocken 10 dalf elle kort gekoft voer 3 stuivers die elle, om op muijlen te 

leggen. Het is aen drie ende elckx besonder van koleur op 3 paer muijlen. Ick heb het voer 8 

elle betaelt. Het plecht heeft 0-3-0 gegouwen, komt over die 8 elle 1-4-0.  

 

Wij hebben tot Jan Willemse een Eemause laten schilderen voer Schagen voer 3 gulden, komt 

voer mijn derdendel een gulden.  

 

Ick heb tot Jan Willemse twe klaijnne bortgis gekoft sonder lissis, het een is een wintertge, het 

ander een somertge, voer 7 gulden. Hij hadden daer selfs 6 gulden voer gegeven, het 

wintertge rekent hij het gelt waert te wesen ende het ander daer op toe. Hier noch Jan 

Kornelisson van twe rampis daer om te maken gegeven 14 stuivers, noch Klaes Heck van 

dese rampis van schilderen ende vergulden gegeven 1-4-0, komt tesamen 8-18-0.  

 

Ick heb mester Heinderijck weckx voer Sint Jan een halfe rijder van 5-13-0 gestiert tot syn 

kostgelt.  

 

[fol. 17 verso] [scan 76.19] [linkerpagina]  

 

[linkerkolom]  

 

Ick heb tot Aechte Bocken gehadt 24 elle in anderhalf fierendel Enggels damast tot een tatbert 

met hangende mouwen ende een paer mouwen om daer in te dregen toe, die elle kost 1-10-0, 

komt tesamen 36-11-0. Noch 11 elle lint aen die mouwen ende voer neer van 4 stuivers, komt 

2-4-0. Noch 10 elle onder om van 3 stuivers, komt 1-10-0. Ick heb noch 38 elle in een half 

gehadt gijt tot mijn bouwen van 3 stuivers in een oorte die elle, komt tot 6-6-0. Noch Eevert 

van mijn tabbert van maken gegeven 7 gulden, noch van mijn wol damaste mouwen met mijn 

mouwen met die klaijnne strepis van maken gegeven 1-10-0, noch een half elle manijst kaf 

gehadt met strepis om mede om te borden, komt 3-1-8. Noch twe elle inim een half 

sestienendel aen smal armesij vaen van een elle in die mouwen van 3-4-0 die elle ende soo 

vorts aen een ende aen ander gehadt, soo dat mijn die tabbert met die mouwen kost 77 gulden.  
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Ick heb Jan Kornelisson van die twe borrijttgis, die ick van Jan Willemson voer 7 gulden 

gekoft hadde, twe ramtgis om laten maken, daer ick 14 stuivers voer gegeven heb ende Klaes 

Heck van het lissen te schilderen met een rante vergulden 1-4-0, komt tesamen 8-18-0.  

 

Ick heb tot Jannijtge Harsele 3 elle in anderhalf fierendel binnewerck van die dubbelde 

egelantier van 2-10-0 die elle, komt tesamen 8-8-12, gehadt tot die kussens in die voerkueken 

aen die slopen daer die santlopers van iuetswerck aen staen.  

 

Mijn emause met die stenen stoepens after kost mijn wel van timmeren 235 gulden ende noch 

van die stientgis onder mijn tralij te setten met die mansis is mijn voerkuekens schorstien met 

alle die 3 schorstienen met loot te beleggen ende met die borden daer op kost mijn mede wel 

40 gulden, soo dat ick van het jaer wel 275 gulden vertimmert heb.  

 

Ick heb onse Tuenisse een weck voer Sint Jacop een half jaer heuir gegeven, daer sij te 

Alderhaijlijgen toekomende mede betaelt is, komt aen gelt 21 gulden ende sij sel weder after 

Alderhaijlijgen anno 1630 een jaer blijven voer 46 46 gulden in het jaer.  

 

Pieterneel Moeriaens heeft d onse peet laten schon maken, daer sij 1-4-0 of gegeven het ende 

ick heb haer die hellift weer om gegeven, h komt voer mijn deel 12 stuivers.  

 

Ick heb een nieut kockmes laten maken, daer van gegeven 4 stuivers.  

 

[rechterkolom]  

 

Ick heb Harmen, Ma Everlinsen man, twe paer trijpte muijlen laten maken met Spaens leren 

schoenen, daer ick 5-4-0 voer die twe paer gegeven heb.  

 

Ick heb van maseur Nobell een silveren naelt gekregen om in het haer te dragen.  

 

Ick heb Lauweris Bartelmiesen een gouwen stael tot mijn waijer laten maken, daer ick hem 7 

gulden van fasoen of gegeven heb ende 14 wilden hij hebben als sij geameliert gewest hadden 

ende sij wecht aen gout 57 gulden tegen 36 gerekent als het met haer gelt. Dan ick heb het van 

mijn aijgen gout laten maken, te weten een singgenet van mijn moeder salijger met een suife 

van fieren ende een singenet van mijn suster Van Alckemade met een hoep ende een suf 

ringetgen van drien ende een isser van gout van mijn, dat ick duer mijn kant plecht te dregen 

aen mijn kap. Daer op quam 1-8-0 aen gout op te kort, soo dat sij mijn staet op 64 gulden.  

 

Wij hebben van nicht Van Eenijgenbuirch een borrijttge over genomen, daer van die jonge 

Tobijas in staet voer 4-12-0, gelick het ander ons tot Schagen stont, daer ick myn dardendel 

toe gegeven, komt 1-10-12.  

 

Ick heb van het jaer gestiert met tuirfgelt tot Bessis, Kornelisse Tatens, Annijttge Hamme, 

Jannijttge, Sillittge, Anne Ierusalems, die Berger maijt, Aeltge ende Itge. Jannijttge Kornelis 

en wilden ’t niet hebben.  

 

Ick heb op Sint Jansdach anno 1630 van mester Jan Kies een print gekregen van het 

konterfaijtsel van mester Klaes Wijchgerse26 salijger ende mon frere Nobel mede een.  

                                                 
26

 Mester Klaes Wijchgerse = priester Claes Wiggersz. Cousebant (Vigerius)  Geb. 1556 Haarlem – overl. 1628 

Keulen. Stichter van de ‘Vergadering der Maechden van den Hoeck,’ een communiteit van klopjes op de 

Bakenessergracht in Haarlem. (Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel 7, p. 1260. Dbnl)  
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Ick heb tot Gertge Jansse in het Schape Stechge gehadt 4 elle min een fierendel binnewerck 

van starre die ick haer hadde laten maken van 6- 3-6-0 die elle, komt tesamen 12-7-8.  

 

Ick heb Harmen voer een paer Spaens leeren klijckerden gegeven 2-0-0.  

 

Ick heb tot Maryttge Pieters in die Huijgebrouwers Stech een pont flas weer laten halen van  

1-2-0.  

 

Ick heb weer tot Aechte Bocke weder anderhalf elle paer florette lijnt gehadt van 4 stuivers 

die elle, komt tesamen een schelling.  

 

[fol. 18] [scan 76.19] [rechterpagina]  

 

[linkerkolom]  

 

Ick heb Neeltge nicht op den 8 augustus anno 1630 5 halfe rijders gegeven van 5-13-0 het 

stijck ende dat op die oude voet.  

 

Ick heb aen mijn b knapblaker die ick noch hadde, die aen die ouwe houten knap van mijn 

moeder salijger gewest hadde, het houten hantfaetsel laten of doen ende heb daer weer een 

koperen stael laten aen maken, daer ick 8 stuivers voer gegeven heb.  

 

Ick heb noch tot Marijttgen Pieterson een pont flas van 1-2-0 laten halen, noch 5 pont van 

hetselfde flas, komt noch 5-10-0.  

 

Ick heb Kornelis Pauuelisson gegeven van die goot van suderen na aen die Moeriaens hofts sij 

1-4-0, noch aen Pieternellen sij 6 stuivers.  

 

Ick heb in die mart 3 dosijn akertgis gekoft van 4 stuivers het doosijn, daer ick onse Janne een 

doosijn van gegeven heb tot die twe aen die twe nuesdoecken te setten die ick haer gegeven 

hadde. Mon frere hadde mede twe doosijn ende maseur 3 doosijn.  

 

Ick heb Kornelis Maertsen anderhalf ur langer gehadt als een halfe dach om in die gooten die 

pannen wat te strijcken. Daer van gegeven 0-12-8 met 4 stuivers aen kalck.  

 

Ick heb tot Aechte Boecke gehadt 6 elle min een fierendel kort tot onder aen mijn paerse 

kamelotten kuers om op die stootkant te leggen van 3 stuivers die elle gehadt, komt tesamen 

0-17-4, noch 3 elle lustkort tot mijn armesijen schorteldoeck van 8 talfe stuiver die 3 elle.  

 

Ick heb Kronen Trijn Jans moeten 7 stuivers geven, om dat het mijn silveren littge van mijn 

wijnkan wat of gebroken was.  

 

Ick heb heer Dirck Harmensen, doen hij tot mijnenden ten eeten waer, gegeven 3 aelbertijnen 

van 5-13-0 het stijck, komt tesamen 16-19-0, ende mon frere Nobel hadden hem mede soo 

veel gegeven, doen hij tot sijnenden ten eeten waer. Hij heeft mijn oock gegeven een boecke 

in houdende die verdiensten van het roossen kranssen.  

 

Ick heb van het jaer 6 mettgis grau orrijttgen op gedaen van het mettge 5 stuivers, komt 

tesamen 1-10-0.  
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Ick heb van het jaer 4 mettgis wijtte orrijttgen op gedaen in die plaets van groene, het 

fierendel voer 1-6-0. Ick heb dese wijtten weer gebrocht en hebber groenen voer genomen, 

daer heb 1-10-0 voer gegeven.  

 

[rechterkolom]  

 

Ick heb van Aechte Bocke een lappe slecht kameloot gekoft tot mijn ouwe keurs end voer 12 

stuivers die elle, heeft 1-4-0 gegouwen ende soo ick het niet van doen en krijch, soo sal ick 

het weer brengen.  

 

Ick ende mon frere Van Nesse hebben elckx een klaijn grau tijent mante met twe ooren van 

maseur tot on gekregen doen sij van Enckhuijsen quam.  

 

Ick heb onse Jannijttgen op den 23 september anno 1630, 14 gulden aen gelt gegeven voer een 

half jaer heuir, daer sij te Alderhaijlijgen toekomende mede betaelt sal wesen, om dat sij twe 

hemden met 3 schorteldoecken heeft.  

 

Ick heb van Neltge Willems gehadt op den 5 october wesende daechs voer haer kerremis 4 

koeienkasen, een groen sonder kamijn, met 3 wijtten met kamijn, twe wegen der 19 pont ende 

twe van 18 pont. Dan ick heb dor malkander voer 72 pont betaelt, het pont voer 3 groot, komt 

elcke kas te belopen op 1-7-0 ende met malkander op 5-8-0.  

 

Noch heeft sij mijn doen een fierendel boter gebrocht, daer ick 26 gulden voer gegeven heb 

behalven die overwicht ende sij sal mijn noch een brengen van dit fierendel behalven sijn 

overwicht mede van 26 met 4 pont overwicht, komt tesamen 28-9-0 behalven het bovenste.  

 

Mon frere Nobel heeft mijn uut sijn vatge twe stoop met een kan Spaense wijn over gedaen, 

die stoop voer 1-16-0, komt tesamen 4-10-0.  

 

Ick heb van Jannijttgen Harsels 4 elle min een fierendel binnewerck gekoft van 1-13-0 die elle 

tot die slopen daer het iuetswerck aen is van 10 hoech, komt tesamen 6-4-0.  

 

Ick heb van Sijmen Remmen twe rijen vlaijs gekoft van een jong best. Sij woegen tesamen 30 

stalf pont, het pont een stooter in een doijt, komt tesamen 3-17-8.  

 

Ick Jannis moer 6 mettgis sout gedaen, het mettge voer 4 stuivers, het gelt tot die komens 6 

stuivers, komt tesamen 1-4-0.  

 

Ick heb een fiereling boeckedemeel op gedaen voer 18 stuivers, noch heb ick een fiereling 

tarrewenmeel mede op gedaen voer 1-2-0.  

 

Ick heb Jan Willemson op die Leet, in die Fuegelesang, 21 hondert muskuitten laten backen, 

daer ick elf stuivers van het 100 gegeven heb, komt tesamen 11-11-0 noch soo gehadt tot.  

 

[fol. 18 verso] [scan 76.20] [linkerpagina]  

 

[linkerkolom]  

 

Ick heb 8 elle in anderhalf fierendel duaielgoet gekoft voer 1-13-4.  
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Ick heb 10 elle smaldoeck van hennepen linnen gekoft voer 5 stuivers in een ortge die elle, 

komt tesamen 2-12-4 om twe betschorteldoecken of te maken met 4/ 5 droechgeldoecken.  

 

Noch heb ick een half elle grof hennepen goet gekoft tot een wrijflap van 3 stuivers min een 

oortge die elle.  

 

Neltge Willems, mijn butterwijf, heeft mijn raet gegeven om mijn suirwaij geweldijge moij te 

maken. Ick sal daer 5 derlaije kruije in doen: een hant fol salij met wat isop ende wat wilde 

balst met een stammijtte rosemaraijn ende wat tijm, tesamen met een stentgen aen een 

gebonden ende dat in het waij laten sincken. Het is wonder moij van smaeck.  

 

Ick heb van mon frere Van Nesse een boecke gekregen gemaeckt van Kats, altemael in het 

klaijn.  

 

Ick heb een kernoelije bompen gekoft om tegen Pieternellen muir aen te setten voer 15 

stuivers ende een stuiver van setten.  

 

x op Van dit sout gegeven 3-7-8 op den 18 janneuarij anno 1632 dat hier onder staet.  

 

x Ick heb op den 23 october een aggeleen sout laten halen, daer 2-10-0 voer gegeven heb en is 

maer aen getaijkent. Noch een aggelen laten halen op den 25 marcij, dat maer aen getaijkent 

is voer 2-10 0.  

 

Ick heb tot Marijttgen Klaesse 7 pont rijs gekoft van een rijael het pont, komt tesamen 1-4-8.  

 

Ick ende mon frere Van Nesse hebben elckx een half best gesloegen, die wij gekoft hebben 

van mon frere Nobel, een fierendel van 20 gulden met een fierendel van 23, komt tesamen 43 

gulden.  

 

Ick heb Tijmen Luijckessen op den 27 october anno 1630 een al halfe rijder gegeven tot 

behoef van die schamelluij, komt 5-13-0.  

 

Ick heb tot Neltge Maertensse gehadt 38 pont duijnne kaersen van 12 in het pont, met twe 

pont van die 6 in het pont, komt tesamen 40 pont ende het pont sestalfe stuiver, komt tesamen 

11 gulden ende mon frere Van Nesse heeft gehadt 40 pont van die 12 met 10 pont van die 8 in 

het pont ende 10 pont van die 6 in het pont, komt 60 pont tesamen.  

 

[rechterkolom]  

 

Ick heb mester Heinderijck op Aldergotshaijlijgenavent gegeven 4 halfe ryder van 5-13-0 het 

stijck tot behoef van die schout, komt tesamen 22-12-0.  

 

Ick heb mester Heinderijck, mester Krijn ende die minnebroer te Aldersielen elckx een 

daelder gestiert van 1-10-0 om voer die sielen van mijn voerouders te bidden.  

 

Nijcht Dobbe saijt dat meen van eent sij van haer man ende haer dochter, doen sij doet waren, 

elcke priester tot 15 toe een kron van twe gulden gaven om voer die siel te bidden ende om 

het jaer weer soo veel allegaer, maer geen keersen. 
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Ick heb een koperen hengelse van maseur Nobel gekregen dat aen een tijnnen roompotte van 

bestemoer salijger gewest hadde, daer die kinderen mede te naijen gijnnen. Daer heb ick op 

het die enden akertgis aen laten fijlen, en daer ick 3 groot of gegeven heb ende heb het nu aen 

mijn kerckstoeffen gedaen.  

 

Ick heb tot Gertge Janse in het Schape Stecge een elle sijen floers gekoft van een half elle min 

een sestienendel bret daer ick 1-4-0 voer gegeven tot een kap.  

 

Ick heb tot Aechte Bocke gekoft 23 elle in een half wolle kort, die ick op mijn grauwe 

kamelotten kuers gelaijt heb van 3 groot die elle, met noch 9 dalfe elle in die Vergulden Hoet, 

daet dat die ander te kort quam, van de die elle een braspenninck, komt tesamen 32 elle ende 

belopt aen gelt 2-6-0, die leggen 6 hoech op die rock.  

 

Ick heb tot Aechte Bocke gehadt een dosijn wijtte gedraijde garense fetertgens van een 

stuiver.  

 

Ick heb van het jaer gehadt 25 pont maijkasen met 27 pont herrustkassen, komt tesamen 52 

pont van Willem, die ick mon frere Nobel betaelt hebbe tegen 3 blancke het pont, komt te 

belopen 5-17-0 ende noch heb ick daer twe kasen van mon frere Van Nesse die sijne over 

genomen, die ick voer 17 dalfe pont betaelt hebbe, komt tesamen 1-17-2, soo dat ick met 

malkander gehadt hebbe 68 pont ende een half.  

 

Ick heb van maseur Nobels over gehadt 8 talf pont butter ouwe butter om te smelten, daer ick 

haer 6 stuivers voer het pont gegeven heb, komt tesamen 2-5-0.  

 

[fol. 19] [scan 76.20] [rechterpagina]  

 

[linkerkolom]  

 

Ick heb van Kornelis Janson, Jan Mijnheers27 sijn soon, gekoft 7 sacke tarrv van 13-12-8 die 

sack, komt tesamen 95-7-8 ende noch van een ander gehadt 5 sacke tarrv van 13-10-0 die 

sack, komt over die 5 sacke tesamen 67-10-0. Noch Sijmen Jacopson Boom gegeven drie 

blancken van elcke sack voer mijn te kopen, komt te belopen over die 12 sacken, daer ick op 

geset was 1-7-0, soo dat mijn die 12 sacken tesamen komen te staen voer 164-4-8. Alfert 

Kornelisson heeft m eel sacken tarf van mijn in mijn broer over genomen gelicken het ons 

staet die sack van mijn voer 13-13-12, komt over die elf sacken 150-11-4. Actum den 12 

marcij anno 1631. Die andere sack hadden ick laten verbacken.  

 

Ick heb van Prijnne 4 elle kant in anderhalf kant gekoft van 2 gulden die elle, komt 8 gulden 

die 4 elle, het ander liep bijnnen, daer op was die koop gemaeckt.  

 

Noch heb ick van haer een elle binnewerck gehadt tot een paer poeynetten van 16 stuivers.  

 

Noch heb ick van haer gehadt 3 elle in een half fierendel kant van 15 stuivers die elle, komt 

tesamen 2-8-12.  

 

Noch heb ick 3 elle kant van haer gehadt gehadt van 18 stuivers die elle, komt tesamen 

2-14-0.  

                                                 
27

 Vgl. Harck Jansz. Mijnheers, Maria’s grootvader van moederszijde. 
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Noch heb ick van haer gehadt 5 talf elle in een half fierendel van 12 stuivers die elle, komt 

tesamen 2-17-0. 

  

Noch heb ick van haer gehadt twe kantgis tot nuesdoecken van die elle 6 stuivers, komt over 

die 6 elle in een fierendel te belopen 1-17-8.  

 

Noch heeft Tuenisse tot twe huijffis van voer haer kant gekoft van 16 stuivers duer 

malkander.  

 

Ick heb mester Heinderijck een kron van twe gulden gestiert tot mijn vaders salijgers 19 

jaergetij te doen.  

 

Ick heb tot Jan Kornelisson gehadt 5 halfponts gele wasse karssen tot dieselfde jaergetij, komt 

tesamen 2-6-8.  

 

Ick heb mon frere Van Nesse een isseren knape laten maken, daer ick 1-16-0 voer gegeven 

heb, 7 stuivers merder als ick mijne Maerten gegeven hadde ende voer die koperen blaecker 

daer aen heb ick mede 1-16-0 moeten geven, mede 6 stuivers merder als het mijn gekost 

heeft, om dat alle ding nu duerder is.  

 

Noch heb ick mon frere Van Nesse twe karsdompertgis laten maken tot dieselfde man in 

Bestoor Straet daer die blaecker gemaeckt is, daer 10 stuivers voer het paer gegeven heb.  

 

[rechterkolom]  

 

Ick heb een nieut isser in mijn saeltge gekoft van Sijmen Pauuelson, dat in die schorstien staet 

voer 3-5-0 ende hetselfde dat daer stont heb ick mon frere Van Nesse over gedaen voer  

2-10-0 ende het hadde mijn gekost doen het nieut waer 3-2-0, soo dat ick daer 12 stuivers op 

verloren heb met. Noch heb ick daer 4 stientis onder gehadt van twe stuivers, daer het isser op 

staet met een nieut haufasse van een stuiver ende ick heb 5 stuivers van kalck ende 

arbaijtsloon gegeven, komt tesamen mijn nu meer te kosten met het geen dat ick aen het ander 

verloren heb 1-15-0.  

 

Ick heb onse Janne een kante gegeven aen haer nieuwe nuesdoeck met het stoopwercken 

genaijt, die ick haer mede gegeven hadde. Tot haer andere stopte werckes nuesdoeck heb ick 

haer oock een gegeven.  

 

Ick heb een elle kamerijckx van maseur over genomen van die elle een daelder, daer ick mijn 

3 kamerijckxe lappen of gemaeckt heb met noch een repe om mijn hals.  

 

Noch heb ick anderhalf fierendel me kamerijckx mede van dat ick die elle tegen 2-10-0 

betaelt hebbe.  

 

X  

Anno 1631  

 

Maseur heeft mijn een wijtte rabat potefraes gegeven van onse Katrijna die sij geen meer en 

droech om dat sij nu hangende beffen draecht.  
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Ick heb onse Katrijna een pijpknielle tonnijttge gegeven met silveren ende vergulden hoepens 

met een silveren stellintge daer toe daer ’t op laijt. Noch heb ick haer een notemeschaet 

gegeven op een fraij gedraeijt voetge met een decksel daer op daer een mannijttge op staet. 

Ick hadde gesaeijt, dat dat Anna hebben sou ende die en wou ’t niet hebben om dat sij saij dat 

sij sulcken een hadde.  

 

Ick heb een sacke tarv laten malen, daer ick 33 duijvekatertgens voer die schamelluij of heb 

laten backen, die elckx twe pont voegen met noch twe grote voer Anna ende Katrijna, die elck 

omtrent 3 mettgis mel toe gewest hadden, dan sij waren klaijn. Noch heb ick daer uut gehadt 4 

dalf 100 muijsschuijten van die 100 omtrent een gulden van grote gelick sij nu kosten, dan sij 

sijn groof achtich met noch omtrent 6 mettgis meel. Nu heb ick 32 stuivers in 4 pennijngen 

ecxsijs ende molenen met noch een kron van backen ende 6 talf mengelen melck van 3 

stuivers het mengelen, komt 17 dalf stuivers.  

 

Voer een sere fijnger, het is een fick ofte ander sins sal men nemen soo dra als het men voelt 

een fars laijt hennenaij ende maecken daer een gate in ende steken daer die finchger in, het sal 

het genoch uut trecken, ofte dan weer een fars aij als was het die fick, het sal helpen.  

 

 

[fol. 19 verso] [scan 76.21] [linkerpagina]  

 

[linkerkolom]  

 

Onse Jannijttge heeft haer rijem gekoft van Jannijttgen Heinderijckson Guijrtge voer 15 

gulden, dan sij staet haer voor 18 gulden so sij ment, sij heeft altijt een kron van fasoen 

gegeven ende sij wecht net elf loot ende een fierendel loot, het nu kost het loot nu 1-8-0, het 

loot staet haer nu omtrent 1-6-10 ende geen fasoen, dan sij is noch nijeut.  

 

Ick heb een klet kamerijckx tot Gerte Janse gekoft tot een lang mosorte om om mijn hals te 

dragen op die mosoerdoecken van 3 sestienendelen lang, die elle was van 2-2-0, komt over 

die 3 sestienendelen 8 stuivers nin min een doijt.  

  

Ick heb Tuenissen een fierendel jaers heuir gegeven daechs na 3 Konijngen, dat Onse Lie 

Frou Lichtmis verschenen sal wesen, d komt 11-10-0.  

 

Ick heb onse Janne doen mede een half jaer heuir gegeven dat te maij toekomende als anno 

1631 verschenen sal wesen, d komt aen gelt 14 gulden daer sij haer silferen riem mede soo na 

betaelt heeft, op een gulden na.  

 

Ick heb onse Janne root flewel gegeven van een out geltbuerse daer sij een speldehartge of 

heeft laten maken dat haer een schelling koste, dese schelling heb ick haer weer gegeven.  

 

Ick heb Krijn twe blancken gegeven van twe besenstocken te maken van mijn aijen hout, doen 

onse besemstock gestolen was.  

 

Ick heb onse Tuenijssen op den 25 janneuarij anno 1631 noch een fierendel jaers heuir 

gegeven daer sij te maij anno toekomende mede betaelt sal sijn tot om dat sij haer riem koft 

daer sij 1-5-0 voer het loot gaf ende sij woech 14 loot met noch een schelling aen silver, komt 

tesamen te beloopen 17-16-0.  
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Onse Jannyttgen heeft mede doen een raechxse in haer hartge gekoft, mede van Neltgis,28 Jan 

Kornelisson sijn wijfs goet mede tegen 1-5-0 het loot, bedraecht aen silver met een haecke  

5-9-0, dan Marijttgen Aeriaens nu heeft Neltgis raeckse genomen, dan nu heeft Janne 

Maerryttgen Aeriaense raeckxse met haer haecke, het geen soo veel wecht als boven ende sy 

heeft daer weer een haecke tegen gegeven van 1-6-8, soo dat sij noch aen gelt toe gaf 4-0-0.  

 

Maseurs Fijtge heeft doen mede een blaue rock gekoft van Marijttgen Aeriaens, ongefoert 

ende sonder kort voor 11-5-0.  

 

[rechterkolom]  

 

Ick heb twe silferen essis om aen mijn koker te doen van Jannijttge over genomen, daer ick 

twe stuivers voer gegeven heb.  

 

Ick heb in janneuarij anno 1631 mijn eeckfate weer laten fol doen daer net 7 mengelen in 

ging, het mengelen voer 10 stuivers, komt tesamen 3-10-0 ende dat tot Aeltge Harmessen.  

 

Om oraijnge koeck te backen, soo sal men nemen ruijm een pont oraijnge schillen ende sieden 

die eens op ende als sij dan kout sijn, soo sal men se dan klaijn hacken ende tot die ruijm een 

pont schillen sal men net twe pont suicker nemen ende setten die in een pot op den haert te 

sieden ende schuijmmen se schon ende dan als se geschuijmt is, dan sal men die gehacktte 

schillen in doen ende laten se met malkander koken tot dat het wort gelijken hart 

rochgenbroetsdech, dan sal men ’t op een pampier leggen ende leggen daer een pampier over 

heen ende douwen ’t wat plat gelick een koeck ende laten ’t soo wat kouwen ende dan als het 

kout begint te worden dan sal men ’t aen lange stijcken sye snijen ende eeten daer smorgens 

ende over dach mede of, geen gout soo goet voer een qua mach, als dit gebruijckt ofte 

sijtersschillen mede genomen ende die droch klaijn gerijft ende die mede in die albeste 

suicker gekoeckt, dat is geweldichge goet voer een quae borst.  

 

Ick heb tot Geerte Janse in het Schape Stechge gehadt 12 elle laken tot 6 slopen vo om in het 

voerkamertge te leggen van een hant gesponnen, als mijn 6 slopen bennen die ick van haer 

gehadt hebbe tot mijn kussens in die beste kamer mede van 2-8-0 die elle, nu heeft sij die 

strock die net een fierendel bret waer ende mede 12 ellen lang aen haer genomen die van die 

langte after of gesneen is, die sij voer twe elle gehouden heeft tegens lakens brete van 

anderhalf elle te rekenen, soo dat die 10 elle nu voer mijn beloopt aen gelt te rekenen 24 

gulden.  

 

Maseur heeft Maddelenen Dieuer 3 fierendelen laken gegeven tot 4 huijffens die onse Janne 

gemaeckt heeft, daer ick die kanten met die banden toe gekoft hebbe, twe van het stijck 8 

stuivers, een van 9 stuivers ende een van 7 stuivers, komt tesamen met die banden 1-6-0, noch 

heb maseur laken gegeven tot twe huijffe die wat fijnder waren, daer ick mede kant ende 

banden toe gekoft heb, daer ick 13 stuivers voer die elle gegeven heb, komt tesamen 1-0-4 

met die banden ende komt tesamen met die andere 4 kanten 2-6-4, noch heeft maseur Lene 

een een halffe gesleten huijf daer bij gegeven, komt 7 stijckx met malkander.  

 

Ick heb anderhalf elle sijen floers gekoft tot twe kappen van 18 stuivers die elle, komt 

tesamen 1-7-8.  

 

                                                 
28

 Neltge Martens, trouwt Jan Cornelisz. van Ransdorp, de broer van de schilder Claes Moyaert. 
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[fol. 20] [scan 76.21] [rechterpagina]  

 

[linkerkolom]  

 

Ick heb van hetselfde wijf daer ick het floers of hadde 7 elle kant gekoft tot 7 beffes voer 

Lenes Dieuer daer maseur het doeck toe gegeven het van ouwe kragen, daer 15 stuivers voer 

gegeven heb.  

 

Ick heb tegens maseur geroijlt mijn moeder salijgers fyngeroet voer mijn suster Van 

Alkemades fyngeroet, salijger mijn moeders was moijer ende mijn susters waer swaerder.  

 

Ick heb tot Aechtge Bocken gehadt 7 fierendelen in een sestienendel kaf met bre strepen op 

die brokade manier van 6-6-0 die elle, komt tesamen 11-8-0, het is van twe enden ofgesneen 

anders als die strepes gaen om van een ent of te snijen, soo heb ick genoch aen 7 fierendelen.  

 

Ick heb van Kornelis Kornelisson gehadt 10 dalf pont speck van 5 stuivers het pont, komt 

tesamen 2-7-8.  

 

Trijn Jans, Jannis moer, heeft weer 4 mettis sout gehadt gelicken in die slachtijt die andere 6 

mettgis tegens 4 stuivers, komt tesamen 16 stuivers op den 26 marcij anno 1631.  

 

Ick heb een ancker gehadt aen onse kuekentgisschorstien, doen die laijtse pijp daer op 

gemaeckt worde van 17 dalf pont, het pont van 3 stuivers, komt tesamen 2-9-8 ende noch aen 

loot gehadt tot die schorstien over mijn bonnen 0-9-8, noch Krijn van wercken 12 stuivers, 

noch Tomis die tijnnegieter gegeven om neffens dieselfde bonnen het ferval te suderen 18 

stuivers, noch Kornelis Maertsen gegeven 2 gulden ende die opperman mede van twe dagen 

1-8-0, noch noch van steen ende kalck gegeven tot die schorstien mede 2-18-8, komt altemael 

tesamen 10-15-8.  

 

Ick heb tot Gertge Janse in het Schape Stechge 5 sestienendelen kamerijckx laten halen tot 3 

paer poeijnetten van die elle 2 gulden, komt tesamen 0-12-8.  

 

Ick heb Harmen voer een paer eng enckelde Spaens leeren schoenen gegeven een gulden.  

 

Ick heb gehadt sestalf elle in een half fierendel geparelt lijnt onder aen mijn oude geblomde 

kuers van 3 stuivers die elle, komt tesamen 17 stuivers.  

 

Noch heb ick een half fierendel taf gehadt van 8 stuivers tot mijn mouwen met die bre kepers, 

hier van dese mouwen Jannijttge Kornelis van maken gegeven 14 stuivers met noch een 

schelling van sy noch gehadt daer toe anderhalfe elle mantelkort met noch een halfe schelling 

aen sij.  

 

Ick heb haer van mijn jacke van voer te vernieuwen met andere morten, gegeven van maken  

1-2-0 met 6 aen sij.  

 

[rechterkolom]  

 

Ick heb Jan Kornelisson gegeven van mijn vaders schilderrij in die voerkueken van lijmmen 4 

stuivers ende Sakarias het weer wat van aen stoppen, met die list mede te versuarten gegeven 

2-2-0.  
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Ick heb twe bierglasen gekoft voer 4 stuivers ende doer ongeluick soo raeckten daer een ander 

glas een voete of, dat ick doen mede nam voer 8 stuivers, het was een krystalijnnen.  

 

Ick heb met maseur een bos wieken gekoft voor 1-4-0.  

 

Ick heb een grote kanaerse pot gekoft, om mijn pansen in te setten, voer 8 stuivers, dan daer 

was boven aen een gate in, anders gou se een gulden.  

 

Ick heb voer mon frere Van Nesse 5 klaijnne lantschappis gekoft in sijn voerkueken met 

ebbenhouten lissenis voer 9 gulden.  

 

Ick heb Jan Kornelisson van die klampis op het bort van die banck in die kamer gegeven van 

op te maken 3 groot.  

 

Ick heb mester Heinderijck een nieuwe kron van twe gulden gestiert om mijn moeder salijgers 

19 jaergetij te doen.  

 

Ick heb tot Jan Kornelisson gehadt 5 halfponts gele was karsen tot dieselfde jaergetij, komt 

tesamen 2-7-8.  

 

Ick heb onse Anno Nobels te Pase mijn wijtte half sijen ende half katoene borstrock gegeven.  

 

Ick heb van Pieter Loose een 50 mant tuirf van het jaer op gedaen van 23 gulden het 100, 

komt over die 50 mant 11-10-0 met een gulden van op dragen.  

 

Ick heb Tuenijssen ende onse Janne elckx anderhalf elle min een sestienendel van maseurs 

laken gegeven tot een schorteldoeck tot haer mart voer daer ick een gulden voer die elle 

betaelt hebbe, dan het kost, saijt maseur, haer al meer, komt tesamen 2-17-8.  

 

Ick heb mester Heinderijck twe dagen voer maij een halfe rijder van 5-13-0 gegeven tot sijn 

kostgelt.  

 

Ick heb voer mijn grote h roo houten betiel gegeven 10 stuivers, noch heb ick een houten nap 

gehadt van 3 stuivers om tijn in te broeien.  

 

Ick heb Tijmen Luijckessen den 2 maij een halfe rijder van 5-13-0 tot behoef van die 

schamelluij.  

 

[fol. 20 verso] [scan 76.22] [linkerpagina]  

 

[linkerkolom]  

 

Wij hebben een klapkan gekoft voer Schagen die wecht 4 dalf pont in anderhalf fierendel, het 

pont is 9 stuivers ende 6 stuivers van fasoen, komt tesamen 2 gulden.  

 

Wij hebben tot Schagen 4000 gulden ver[...]ymert gehadt dat maseur ende ick samen betaelt 

hebben.  
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Ick heb onse Janne op Pinster 10 gulden aen gelt aen getelt voer onse Tuenisse ende ick heb 

haer tot Schagen gebrocht 1-10-0, waer mede sij het fierendel jaers van Sint Jacop 1631 

betaelt is.  

 

Wij hebben tot Schagen een pet geschoten van 16 voeten diep uut het wel gemeten.  

 

Onse Janne heeft het oortissertge aen haer koker van haer faer gekrgen ende ick heb haer een 

stuiver van het aen maken toe gegeven.  

 

Ick heb van het jaer gestiert met tuirfgelt tot Bessis, Kornelisse Tatens, Annijte Hamme, 

Jannijttge, Sillittge, Anne Ierusalems, die Berger, Alijt ende Ittge.  

 

Ick heb van het jaer 4 stuivers min een oortge van 3 emmers emmergelt gegeven.  

 

Ick heb van het jaer 4 labberdanen op gedaen van 14 stuivers het stijck ende mon frere Van 

Nesse 5. 

 

Neltge nicht het in julijus anno 1631 weer 5 rijders gehadt van 5-13-0 het stijck ende dat op 

die oude voet.  

 

Onse Tuenisse hadde 13 stuivers tot Schagen gemaeckt van 13 pont out glase loot dat ick haer 

gegeven hadde ende daer heeft sij voer die duibbelde harte kant tot een huiffe gekoft daer sij 

noch een stuiver op laijde die ick haer noch oock gaf, soo dat sij nu die kant voer niet heeft.  

 

Ick heb een swarte koker tot mijn gedraijde silveren messen gekoft daer ick 4 stuivers voer 

gegeven heb.  

 

Ick heb van Maerten Harmensen een faem hout gekoft om me te wassen daer ick 6-5-0 voer 

gegeven heb.  

 

Ick heb Stijntge hier after mijn regenhoijck het klier wat laten verklainnen, daer ick 6 stuivers 

of gegeven heb, ende mijn hoijck daer ick me te kerck ga heeft sij mede het klier verklaijnt, 

daer ick 8 stuivers van gegeven heb.  

 

[rechterkolom]  

 

Tot Schagen in die gang als men in komt, is die pet geschoten tusken die kamerduer ende die 

trapduer, omtrent 4 voet van die hoeck van die ouwe kamermuer of.  

 

Ick heb een koperen hooftissertge gekoft om in te slapen doen ick maseur haer silferen weer 

gaf dat sij verroijlt heeft daer ick 5 stuivers voer gegeven heb, hier heeft het eene akertge of 

gewest, hier van 2 stuivers gegeven. Dit issertge heb ick Anna Ierusalems maijsen gegeven.  

 

Ick heb onse Janne van onse ouwe lophoijck een rock laten snijen daer ick van snijen ende 

stoppen 6 talfe stuiver van gegeven heb.  

 

Ick heb tot een onder wollen hempe van luergoet gehadt 4 elle min een fierendel doen d ick 

onse Jannijttge min ander gaf, die elle kost 16 stuivers, komt tesamen 3 gulden met een bant 

daer op van 0-2-4 ende van naijen gegeven 8 stuivers, komt tesamen 3-10-4.  
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Noch heb ick, doen ick onse Janne min ouwe borstrock gaf, een nieut laten maken van laken 

dat ick al hadde li leggen, 4 elle mijn een half el fierendel groene mantelkort gehadt van die 

elle 3 stuivers in een oortge, komt te belopen 0-11-4 ende van maken gegeven 10 stuivers 

ende van stoppen 7 stuivers, komt tesamen behalven het laken 1-8-4.  

 

Ick heb maseur een fierendel root scharlaken over gedaen die ick oock hadde leggen van een 

als mijn borstrock was, daer sij mijn 2-7-8 voer gegeven heeft gelick het mijn koste.  

 

Ick heb van Neltge Willems twe fierendelen botter gehadt op den 27 september van 24-10-0 

het fierendel, behalven sijn over wicht.  

 

Ick heb een nieuwe boenbarstel gekoft daer ick 6 stuivers voer gegeven heb.  

 

Ick heb tot Kornelis Kornelissis noch 3 pont nieut speck gehadt van 5 stuivers in een oortge 

het pont.  

 

Ich heb 6 mettgis grau orryttgen gehadt voer 1-10-0 met noch 3 mettgis groen orrijttgen voer. 

Ick heb 3 mettgis groen orrijtgen laten halen voer 1-10-0 het fiereling.  

 

Ick heb onse Katrijna op Sijnte Sijmen ende Judendach mijn beste frouwenhoetge gegeven.  

 

[fol. 21] [scan 76.22] [rechterpagina]  

 

[linkerkolom]  

 

In mijn waijton heb ick gemeten 4 33 mengelen waij met een 3 slepis pot ende 40 mengelen is 

een ton ende ick heb Anne Frerijckx gegeven 1-14-0 voer een ton met een kijnnijttge duer 

dien dat het fat geleckt hadde.  

 

Ick heb 8 mettgis meel op gedaen van 1-3-0 het fiering fiereling, komt tesamen 2-6-0.  

 

Ick heb Tuenisse sonnendaechs voer Sinte Sijmen ende Judendach een fierendel jaers heuir 

gegeven daer sij Alderhaijlijgen 1631 mede betaelt is, komt aen gelt 16 11-10-0.  

 

Ick heb onse Janne doen mede een half jaer heuir gegeven daer sij mede te Alderhaijlijgen 

1631 betaelt is, komt 14 gulden.  

 

Ick heb op den 27 october een halfe sack sout laten halen voer 2-2-0 ende dat maer 

aengetaijkent is, ick heb op den 25 maert weder een halfe sacke sout laten halen voer 2 gulden 

op den 9 junij 1632, hier van gegeven 3-7-8.  

 

Ick ende mijn broer hebben elckx een halfe oos van mon frere Nobel gehadt daer wij elckx 

voer die hellift 48 voer gegeven hebben.  

 

Ick heb van Wouter Gerrijtsis Lijsbet Klaes een prijnt gekregen daer heer Sijbrant in staet 

ende ick heb haer weer een speldekuijssentge gegeven om op het outaer te gebrijcken.  

 

Ick heb mester Heinderijck op Aldergotshaijlijgenavent gegeven 4 halfe rijders van 5-13-0 het 

stijck tot behoef van die schout, komt tesamen 22-10-0.  
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Ick heb mester Heinderijck, mester Korijn ende die mijnnebroer eelckx een daelder van 1-10-

0 gestiert om voer mijn ouders sielen te bidden.  

 

Ick heb een halfe tuirfmant met Schager haijnst appelen gekoft daer 132 in waren voer 1-12-0.  

 

Ick heb Aellebart Janson 3 stuivers gegeven van die Schager betsplanck van hou werruwen.  

 

Ick heb van het jaer gehadt 36 pont duijnne kaersen van die 12 in het pont ende 4 pont van die 

6 in het pont, het pont voer 5 talfe stuiver, p komt tesamen 9 gulden, mon frere heeft weder 

gehadt 14 p 40 pont van die 12 in het pont met 10 pont van die 6 in het pont met 10 pont van 

die 8 in het pont.  

 

[rechterkolom]  

 

Ick heb van het jaer in een half mett[ge] gort gehadt tot buelingen, 3 pont resel met een half 

loot nagelen, 3 fierendel loots peper met een een fierendel loots rompe ende een fierendel 

loots folij.  

 

Ick heb Tijmen Luijckessen op den 6 november anno 1631 een halfe rijder van 5-13-0 

gegeven tot behoef van die schamelluij.  

 

Ick heb een kinnijttg butter gehadt van Kortekeessen wijf voer 12-10-0, beliep met malkander 

14-0-12.  

 

Ich heb tot Jannijttgen Harsele 3 elle in 3 sestienendelen binnewerck laten halen van tot 3 

slopen om in het voerkamertge te leggen van 2-10-d0 die elle, komt tesamen 7-19-6.  

 

Ick heb onse Jannis moer 16 mettgis saut gedaen voer 0-3-4 het mettge, komt tesamen 2-12-0 

tot die komens gelt het 0-5-4 ofte het fijn 0-5-8 het mette.  

 

Ick heb Jan Kornelisson gegeven van die Jesus van limmen met een blocke daer toe te maken 

6 stuivers, noch Allebert Janson van hetselfde blocke van schilderen gegeven 7 stuivers, noch 

Matis van foete aen dieselfde Iesus te maken met het hoft te ende die werelt weer te vergulden 

10 stuivers, komt tesamen 1-3-0.  

 

Ick heb Matis Janson gegeven van die twe faendragertgis wat te verhelpen, die een een 

nieuwe arm ende die ander die arm wat weer aen te setten met een stijck van die foet te maken 

ende die arm weer te ferruwen, tesamen 14 stuivers.  

 

Ick heb mester Heinderijck een kron van 2 gulden gestiert tot mijn vader salijgers 20 jaergetij 

te doen.  

 

Ick heb tot Jan Kornelisson gehadt 5 gele halfsponts kaersen tot dieselfde jaergetij, komt 2-7-

8.  

 

Anno 1632.  

 

Ick heb van onse Jannes moer gekoft 5 talf elle min een sestienendel grof linnen van 15 

stuivers die elle tot twe bet schorteldoecken met 8 paer schocken, komt tesamen te belopen  

3-6-6.  
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Jannijttge sal after maij anno 1632 weer een jaer blijven, ick heb gesaijt voer 30 gulden ende 

die moer saij dat die ouwe heuir wel waer als is 28, dan ick sal haer 30 geven.  

 

[fol. 21 verso] [scan 76.23] [linkerpagina]  

 

[linkerkolom]  

 

Ick heb een maijt gewonnen op koppertgismaenendach, wesende den 12 janneuarij, die IJttge 

heet, die sus die suster maseur geheuirt heeft t ende sal in in het jaer winnen 36 gulden, dan 

elck mach met een half jaer of sal in haer heur komen maij anno 1632, tot Kessels wint sij 

noch geen 30 gulden, dan met haer farfal waer ’t omtrent 36 gelicken ick nu geven sal. Ick 

heb haer een daelder van 1-10-0 gegeven tot een gotspenninck, ick heb dit Ittge doen ick haer 

manendaechs geheuirt hadde, doendersdaechs daer na weder laten op seggen om dat Janne 

ende Tuenisse doen blijven wouden ende sij en wilde niet of staen, dan op den 24 janneuarij, 

doen schonck ick haer twe rijckdaelders daer die moer mede te vreen, soo dat sij met die 

gotspenninck van mijn hadde 6-10-0 ende al hadden ’t dicht aen maij gewest soo mocht ick 

haer met een fierendel jaers heuir of geset hebben, het geen 9 gulden gewest soude hebben.  

 

Ick heb mijn broers Agge mede een daelder geschoncken van 1-10-0 om dat sij een raijs ofte 

2 of 3 mael die botschap van Ittge gedaen hadde.  

 

Onse Tuenisse sal nu wederom blijven twe jaer after maij anno 1632 ende sal in het jaer 

wijnnen 48 gulden.  

 

Aen die kettinch van onse Katrijna sijnder 134 gouwen aen met 134 silveren ende aen Anna 

haer kettinch heb ick er noch 10 aen als sij se mijn dan weer geven, moet ick 144 silveren in 

als hebben met 134 gouwen.  

 

Ick heb Kornelis Pauuelson van een nieut hart in mijn petwaterspomt after van maken 

gegeven 18 stuivers, noch terstont daer na van een nieuwe trecker in dieselfde pomt gegeven 

mede 18 stuivers.  

 

Ick heb van maseur Nobel gekregen onse Katrijna haer ouwe paerse wolle damaste tabbert om 

voer mijn een ouwe kuers te maken om over het huis te dragen op den 16 februuarij anno 

1632, hier op gekoft 26 elle kort van 2 stuivers die elle, komt tesamen 2-12-0.  

 

[rechterkolom]  

 

Ick heb tot Aechtte Bocke gehadt 7 fierendelen kaf met smalle strpis van 2 en 2 bij 

malkander, die elle kost 5-17-0, komt tesamen 10-5-0 met een half fierendel taf daer toe van 8 

stuivers.  

 

Aechtte Boecke heeft 6 dosijn gouwen knopen van mijn gehadt, die van suster Van 

Alckemade haer borsten gekomen waren, daer sij mijn 2-3-0 voer gegeven heeft met noch 4 

dosijn quast knopen, daer sij mijn 16 stuivers voer gegeven heb, komt tesamen 2-19-0.  

 

Ick heb 6 pont aerdakers laten halen, daer ick 3 stuivers voer het pont gegeven heb, die ick 

allegaer liet koken doen maseurs maijsens om die panckkoeck waren, in die plaets om datten 

daer geen karstaijnijers en waren.  
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Ick heb Maddelen van een paer kousen van braijen gegeven 3-4-0 ende van ferruwen 16 

stuivers.  

 

Ick heb van mijn voerschel van suderen gegeven doen hij geschurt was 5 stuivers ende van of 

ende aen te doen 3 stuivers.  

 

Ick heb tot Lijsbet van Taijlijngen gehadt 2 elle in dardalf fierendel laken tot twe maijsens 

slopen van 18 stuivers die elle, komt tesamen 2-7 2-7-0.  

 

Ick heb tot Aechte Bocken gekoft 5 elle in een half fierendel, dat soo een lap was doen sij 

daer uut schaijde brokestocke op een ferwielen velt tot een manteltge voer 21 gulden.  

 

Noch heb ick daer gehadt 7 dalf fierendel paers herensaij tot een schorteldoeck van 2-17-0 die 

elle, komt tesamen 4-12-8 met noch 3 elle bant van 9 stuivers.  

 

Ick heb Tuenisse op den 26 marcij 23 gulden aen gelt gegeven daer haer half jaer heuir van 

maij 1632 mede betaelt sal wesen.  

 

Ick heb Jannijttge doen mede 14 gulden aen gelt gegeven daer sij mede te maij toekomende 

me betaelt is.  

 

Ick heb tot Stintgis die hoijckemaecktsters van twe klieren die ick hadde een laten maken op 

mijn slechste parste hoijck, daer ick haer een halfe gulden gegeven heb van maken.  

 

Ick heb van Aechte Bocke gehadt anderhalf elle geblomt van een als daer mijn slechste 

raijsmanteltge of is, daer ick nu een jacke of maken sal van 17 dalfe schelling die elle, komt 

tesamen 7-8-8.  

 

[fol. 22] [scan 76.23] [rechterpagina]  

 

[linkerkolom]  

 

Ick heb noch van Aechte Bocken gehadt 3 fierendelen kaf tot mijn ouste jacke van 5-2-0 die 

elle, komt tesamen 3-16-8.  

 

Ick heb tot Kornelis Kornelisson gehadt twe hammen die tesamen woecgen 19 dalf pont, het 

pont voer 6 stuivers min een oortge, met een stijck speck van 14 pont, het pont van 5 stuivers, 

komt tesamen 7-15-0.  

 

Ick heb maseurs Jacop doen ick met mon frere Nobel na Langedick waer met die wagen, een 

halfe rijckxdaelder gegeven van 1-5-0.  

 

Ick heb van het verleen jaer 75 pont kas gehadt, 25 maijkas met 50 pont eetgroetskas, hier van 

gegeven 8-0-8.  

 

Ick heb Harmen van een paer enckelde Spaens leeren schoenen gegeven een gulden.  

 

Ick heb van het jaer van Pieter Loose 50 mant tuirf op gedaen, daer van gegeven 12-10-0 ende 

van dragen met die manden een gulden.  
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Ick heb 20 wielbrotgis gehadt tot Gerrijt Wouterson voer die schamelluij van 6 stuivers het 

stijck, dan wij betaellen se voer 6 stalfe stuiver gelicken die slyters, komt tesamen 5-10-0 

ende Gerrijt heeft ons ei mijn een aijerbroot geschoncken wel van 8 stuivers, om dat ick haer 

die penningen geguijnt hadde.  

 

Ick heb een witquast gekoft voer 14 stuivers met een quispel van 14 stuivers ende een 

wrifbarstel van 10 stuivers.  

 

Ick ende maseur Nobel hebben een bos wieken tesamen gekoft voer 15 stuivers.  

 

Ick heb een aerden wijnkannijttge gekoft voer 7 stuivers ende van een lijt daer op van maken 

gegeven 8 stuivers.  

 

Ick heb Jan Kornelissen van noch een Iesus blocken gegeven 4 stuivers ende Albert Janson 

van schilderen gegeven 6 stuivers.  

 

Ick heb Jannijttge Kornelis van een jacke te maken van mijn ronde raijsmanteltge gegeven 1-

10-4 met een elle kort gehadt van 4 stuivers, aen sij 4 stuivers.  

 

Ick heb Kornelis Pauuelson van een loot van mijn bratspijt laten versmelten daer ick 6 

stuivers van gegeven heb met een blanck van het ooch, het wecht 12 pont min 2 loot.  

 

[rechterkolom]  

 

Ick heb Tuenysse tot haer mart gegeven 1-11-0, te weten 1-6-0 het geen het fasoen was van 

haer potefraes met noch 5 stuivers van het fasoen van haer silveren issertge, komt tesamen 

dan soo veel, soo dat sij nu van baij die geen fasoen gegeven en het ende Jannijttge heb ick 

doen mede soo veel gegeven, te weten 1-11-0 om als sij dan mede een kopt, noch heb ick haer 

2 stuivers gegeven doen sij daer een gekoft hadde, haer fasoen was 1-13-0.  

 

Ick heb 16 stuivers gegeven voer mijn hellift tot die goet tusken Pieternellen ende van 

sudere[n].  

 

Ick heb voer een nieuwe schoijer gegeven 8 stuivers.  

 

Ick heb 4 stuivers van min een oortge gegeven van 3 emmers emmergelt.  

 

Ick heb van mijn kas in die kamer daer die albasteren kas in staet, Albert Jansen van blau in te 

stroijen gegeven 14 stuivers.  

 

Ick heb Neltge nicht op pijnsterdinsdach wederom 5 haf halfe ryders gegeven van 5-13-0 het 

stijck op die oude voet ende mon frere Nobel 6.  

 

Ick heb een nieuwe spons gekoft voer 5 stuivers tot Maryttgen Klasen.  

 

Ick heb Harmen voer een paer trijpte muijlen ende s met Spaens leren schoenen gegeven  

2-10-0.  
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Ick heb tot Gertge Janse in het Schape Stechge 5 sestienendelen kamerijckx gekoft tot 3 paer 

poeinietten van 4-10-0 die elle, komt tesamen 1-8-0.  

 

Ick heb tot Lijsbet moers anderhalf elle kant gehadt om aen die poeinietten te setten van die 

plat kant die ick aen een doeck gehadt hadde van het bruilliftsstijck van Josijn van Sonnevelt, 

die elle kost 1-6-0, komt tesamen 1-19-0.  

 

Ick heb onse Janne daechs voer Haylich Sakramentsavent gegeven 7-10-0 voer een fierendel 

jaers heuir daer sij Sint Jacop 1632 mede betaelt is, om dat sij haer potefraes gekoft hadde 

daer ick haer 1-13-0 toe gaf, het geen haer mart was daer het fasoen mede betaelt was ende sij 

bedraecht aen silver 10-5-8, belopt tesamen 11-15-0.  

 

Ick heb mester Heinderijck een half rijder van 5-13-0 gegeven tot sijn kostgelt op den op den 

12 junij.  

 

[fol. 22 verso] [scan 76.24] [linkerpagina]  

 

[linkerkolom]  

 

Lijsbet Tomis,29 Tomis van den Nieuwenburchen moeder, is sonnendaechs gestorven soo sij 

andere manendaechs, te weten op die negenden dach, te kerken quam ende worden gedragen 

van 10 mannen die sij daer toe geheuirt hadden, die bueren hebben eeven wel 40 gulden.  

 

Ick heb Krijn gegeven 12 stuivers van een ende goets boven mijn dackfaijnster in die goet met 

het aen maken.  

 

Ick heb aen mijn issertge gehadt 3 elle in een fierendel van mijn betteckt lint.  

 

Maseur Nobel het tot Amsterdam mijn ende haer elckx een witte potefraes laten maken, daer 

wij elckx 1-10-0 voer het stijck gegeven hebben.  

 

Ick heb tot Aechtge Pietselle gehadt anderhalf elle floers min een sestienendel van dardalf 

fierendel bret tot twe kappen van 1-8-0 die elle, komt tesamen 2-0-4.  

 

Ick heb Tijmen Luijckesse op den 16 julijus een halfe rijder van 5-13-0 gegeven tot behoef 

van die schameluij.  

 

Ick heb Kronen Trijn Jans van mijn molentge het wieckge weer aen te maken gegeven 7 

stuivers met een stooter van het hantge weer over te vergulden.  

 

Ick heb van het jaer met turfgelt gestiert tot Bessis, Kornelis Tatens, Annijttge Hamme, 

Jannijttge, Sillittge, die Berger ende Ittge.  

 

Ick heb een paer hantschoenen gekoft in het Schape Stechge, daer ick 1-1-0 voer gegeven heb.  

 

                                                 
29

 Elisabeth Thomasdr. van Cronenburg (1564-1631), tr. Cornelis Jansz. van Egmond van de Nijenburg; hun 

zoon Thomas van Egmond van de Nijenburg (1599-1675). Zie o.a. P.C. Bloys van Treslong Prins en J. Belonje, 

Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Noord-Holland, deel I 

(Utrecht 1928), p. 39; De portretten van dit echtpaar uit 1593 door Aert Pieters bevinden zich in de collectie van 

het Stedelijk Museum te Alkmaar (inv.nrs. 027009 en 027010). 
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Ick heb tot Half Alckmaers een fatge van 7 stoop France wijn gehadt voer 5-10-0.  

 

Noch heb ick tot Loef Baertse30 4 twe stoep Spaense wijn gehadt van 8-16-0.  

 

In mijn broers bruijlloft heb ick ende maseur Nobel, Brecht die bruijtsmaijt eelck een kron 

van 2 gulden geschoncken ende ons Katrijna ende onse Anna elckx een rijckxdaelder ende 

neef Opstraet met Jacop van Sel, die andere spelknecht, mede elckx een rijckxdaelder.  

 

Tuenijsse ende Jannijttge hebben tesamen gekregen van die luij die hier tuis lagen van nicht 

Opstraet met haer 2 dochters 3-2-0, ouwe Marijttge nicht 2-10-0, jonge Marijttge nicht met 

Van Dieme 1-16-0, komt tesamen 7-8-0.  

 

[rechterkolom]  

 

Ick heb tot Amsterdam mester Klaes gegeven van mijn maniste fluuelen tabbert van het lijf te 

vermaken 6 gulden, van toegoet daer toe gehadt 2-11-0, noch van die koffer van die koffer 

van vracht gegeven van hen ende weer 1-4-0, komt tesamen 9-15-0, noch meester Klaes 12 

stuivers voer die makelaer gegeven die mijn andere maniste stijck om gedraegen hadde om te 

verkopen.  

 

Ick heb tot Amsterdam gehadt 3½ elle kant tot twe paer poynetten van 32 stuivers die elle, 

komt 5-12-0, doeck elcke paer 12 stuivers, komt 1-4-0, binneboert tot baijde 4 stuivers, van 

maken gegeven 10, voer wassen ende stijffen 4 stuivers, komt tesamen 7-14-0 baijde paren.  

 

Ick heb tot Amsterdam van Adriaen van Breen gekoft een paer braselette ende oock mede om 

het hooft met een te dragen gelick om frere Van Nesse mede sijn brij bruijt gekoft hadde daer 

hij 300 gulden voer gegeven hadde ende dit dat ick heb mocht hij doen mede krijgen voer 100 

gulden meerder, om dat die stenen soo veel beter waren ende nu heb ick daer voer gegeven 

370 gulden.  

 

Ick heb Krijn doen Tuenisse die goot voer die roet gardijnroet hadde laten in vallen van weer 

te krijgen, om dat se doer het tau dat daer aen vast waer mede verstopt waer, gegeven 5 talfe 

stuiver ende van blijck 3 groot, daer die goot weer vast gemaeckt worde ende van weer over 

geferrvt te worde 4 stuivers, komt tesamen 10 stuivers.  

 

Ick heb Kornelis Pauuelson gegeven van een steet in die goot na die Moeriaen toe, van 

suderen gegeven 12 stuivers.  

 

Ick heb Hoechge Lieve Frouenavent mijn frouwenhoetge tot heer Dirck Harmisses laten wijen 

daer ick een gulden voer geoffert heb.  

 

Ick heb Stijntge hier after die hoijck van moeder salijger het klier laten verklaijnnen daer 6 

stuivers van gegeven ende mijn hoijck daer ick mede te kerke gae mede 6 stuivers van te 

verklaijnnen gegeven.  

 

Ick heb van Aecht Jans duer mon frere Nobel een haylichge gekregen daer die Enchgelse 

groet in staet tot een testament van mester Krijn salijger om hem daer mede te bedencken.  
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Ick heb in die Kapelstech weder 3 lommen laten halen daer ick 2-5-0 voer gegeven heb, noch 

heb ick van een Engmonder op Seeër wijf een gekoft voer elf stuivers.  

 

[fol. 23] [scan 76.24] [rechterpagina]  

 

[linkerkolom]  

 

Doen ick Jannyttge Sinte Bartelmies die kant van mijn nuesdoeck gaf om aen haer nuesdoeck 

te setten, doen gaf ick Tuenisse 5 stuivers daer sij twe druijckte mutsen om koft.  

 

Ick heb van Jannijttge Heinderijckx een boecke gekregen tot een gedenckenis van Stijn 

Heinderijckx,31 genaemt Die Spiegel der Maechden.  

 

Ick heb van Jannijttge Heinderijckx een grau pintspottge over genomen van Kuelse art 

gemaeckt, daer ick 2 stuivers voer gegeven heb.  

 

Ick heb 2 kussentgis gemaeckt van mijn vaders ende moeders met suster Van Alckemade haer 

luijer moffen salijger om op het autaer te leggen, daer in verstopt 4 dalf pont werck, komt 

tesamen 9 stuivers min een oortge.  

 

Ick heb Albert Janson die duer van mijn kelder met 2 dueren boven ende een balck laten 

verruwen daer 5 pont aen verferruft is, het pont 6 stuivers, komt tesamen 1-10-0.  

 

Ick heb van Neltge Willems op den 9 october 2 fierendelen butters gekregen daer ick 26 

gulden voer het fierendel heb moeten geven, komt die 2 tesamen met die exsis ende over 

wicht 57-7-0.  

 

Maseur Nobel ende ick hebben die Schager gardijnen met die foijen ende schorstienklet 

tesamen gedelt, al waer elck een paer groene gardijnen of hadde met elck een gardijnroet ende 

ick viel aen het schorstienklet ende heb maseur daer een schellinch toe gegeven, om dat haer 2 

foijen een klet minder waren, nu heb ick van mijn schorstienklet een foij noch of genomen 

want het wel 5 klet lang waer, soo dat ick nu heb noch een schorstienklet daer aen met een 

foij.  

 

In mijn waijton gaen ruijm 3 fierendelen, ick heb van het jaer 32 mengelen betaelt, 2 

mengelen meer als 3 fierendel, komt 1-4-0, dat is tegen die ton 1-10-0.  

 

Ick heb een nieut kraentge in mijn waijton laten kopen, daer ick 7 oortgis voer gegeven heb.  

 

Ick heb van mon frere Nobel een halfe oos gehadt voer 38 gulden, daer Riedewick die andere 

hellift of hadde.  

 

Ick heb van maseur Nobel een half web over genomen van 55 elle dat Anne Almers 

gesponnen hadde, die elle komt te staen op 0-15-6, komt over die 8 28 stalf elle te belopen 21-

3-8 om 5 maijsens lakens of te maken.  

 

[rechterkolom]  
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Ick heb van mijn broers bruijt doen hij troude, gekregen een paer braseletten tot een 

bruijllijftsstijck met 3 slotgis ende duerluchtijchge kettijngtis daer tusken ende op elcke sloot 

stont een diamantge. Sij kosten haer 100 gulden ende haer Wolckert oom koft sijn wijf doen 

mede een paer eevenlens als die van mijn waren, dan haere kosten een pont groot ofte daer 

ontrent merder ende mon frere Van Nesse hadde Mari Groen, haer stiefvaers dochter, mede 

een paer gekoft van 100 gulden, die altemael quamen dop aen dop ende die 2 stiefvaers 

soonen hadden elck een satijnen pack ende mijn nijchten Katrijna ende Anna gaf die bruijt 

eelckx een paer gouden heffis tot messen, die tesamen kosten 108. Wat haer halfe suster 

Lijsbet van mijn broer gehadt heeft, dat weet niemant, dan sij mennen mede van braseletten 

met twe rijnggettgis, dan men wete ’t niet.  

 

Nu heb ick een, 2 ofte 3 weken na die bruijlloft tot Amsterdam gewest met mon frere Nobel 

ende maseur Nobel tot Adriaen van Breen, die juuelier, daer mon frere Van Nesse ende onse 

maseur Van Nesse haer iuuelen gehadt hadde, daer maseur Nobel 2 diamant hoeppis voer haer 

dochters liet maken met een diamant kruijs voer haer, al waer ick oock wel sin in hadde, het 

welck ick doen maseur Van Nesse vrachde of ick haer braseletten om een kruijs roijllen 

mochte, het welck sij saijden haer eevenlens te sijn, het welck ick gedaen hebbe ende hebbe 

een kruijs als maseur Nobel, die hare daer ick op die 100 gulden van die braseletten noch 20 

gulden gelaijt ende in die plaets dat maseur Nobel selfs 3 parelen hadden om daer aen te 

hanggen, heb ick 3 dieamant pandantgis daer aen laten hangen daer ick voer die 2 klayntgis 

die aen die sijen hanggen 24 gulden gegeven heb ende die grofste die onder aen hancht 36, 

soo dat ick noch 80 gulden op die braseletten toe gegeven heb, soo dat het kruijs nu kost 180 

gulden.  

 

Noch heb ick dieselfde juueliers noch een paer andere braseletten gekoft van 24 stycken, 

elcke braselet 12, daer elck een diamant op staet daer ick voer elcke stijck voer geef 18-10-0, 

komt tesamen over die 24 diamantstijcken te belopen 444, noch heb ick doen mede noch 20 

diamantstijcken gehadt eevenlens die andere om om mijn kap te dragen ende oock mede tot 

braseletten ende kosten even veel, bedraecht over die 20 stijcken 370 gulden, sij kunnen alle 2 

paren mede aen malkander, komt tesamen met malkander 814 gulden.32  

 

 

[fol. 23 verso] [scan 76.25] [linkerpagina]  

 

[linkerkolom]  

 

Ick heb tot die juuliers die braseletten van 20 stuicken om om mijn doeck te dragen betaelt 

met rijckxdaelders ende het andere paer met het kruijsse met gout betaelt, te weten 56 ende 

een half pistoletten van 8 gulden het stijck, komt tesamen 452 gulden, ende vort met ryders 

tegen 11-12-0 het stijck met die braseletten van 100 gulden daer toe, al waer hij mede te 

follen betaelt is.  

 

Ick heb op den 20 october anno 1632 een halfe sacke sout laten halen, daer ick van kop 1-11-0 

van gegeven heb ende is maer aen getaijkent. Ick heb op den 25 october anno 1632 weder een 

halfe sacke sout laten halen, daer 1-10-0 voer gegeven heb, ende voert maer aen getaijkent is 

op den 8 julijus anno 1633, hier of gegeven 3-7-8.  
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Ick heb Tuenisse op Sinte Sijmen Judendach een half jaer heuir gegeven, al waer sij te 

Alderhaijlijgen anno 1632 mede betaelt is, komt aen gelt 24 gulden.  

 

Ick heb onse Jannijttgen doen mede een fierendel jaers heuir gegeven, al waer sij doen mede 

te Alderhaijlijgen 1632 mede betaelt is, komt aen gelt 7-10-0.  

 

Ick heb van het jaer van Neltge Maertens aen wijnterkaersen op gedaen 37 pont van die 12 in 

het pont, met 6 pont van die 6 in het pont, ende komt tesamen 43 pont, het pont is 0-5-4, komt 

tesamen 11-5-12. Noch gehadt anderhalf pont karsen van die 4 in het pont, komt tesamen  

0-7-14.  

 

Ick heb van het laken dat ick van maseur over hadde een bethemt of gemaeckt, daer ick 

dardalf elle in een sestienendel toe hadde, dees sal ick 3 paer socken ter sijen van die geren of 

krijgen met die asseldoecken.  

 

Noch heb ick een elle min een sestienendel van hetselfde laken of gesneen tot 4 paer socken, 

voert heb ick daer 5 lakens voer die maijsens of gemaeckt.  

 

Ick heb tot Kornelis Pauuelsis gehadt 5 mettgis grau orrijttgen van 5 stuivers het mettge, komt 

tesamen 1-10-0. Noch van Kornelis Pauuelson gehadt 3 mettgis groen orrytten van 4 stuivers 

het mettge, komt tesamen 0-12-0.  

 

[rechterkolom]  

 

Ick heb mester Heinderijck, mester Jan Kater, die minnebroer, heer Dirck ende Pau alle 5 

heeren elckx een daelder van 1-10-0 te Alderhaijlijgen gestiert om op Aldersielendach voer 

mijn ouders sielen te bidden.  

 

Ick heb meester Heinderick voer Alderhaijlijgen 9 rijckxdaelders gegeven tot behoef van die 

schout, komt tesamen 22-10-0.  

 

Ick heb te Alderhaijlijgen 1632 Sijmen Scheltisson een nieut eeckfatge laten maken, daer 3 

mengelen in anderhalf slepe, het mengelen kost 12 talf stuiver, komt tesamen 1-18-12 ende 

het fate kost 8 stuivers.  

 

Jannis moer heeft 8 mettgis sout van mijn gehadt ende haer Anne 6, komt tesamen 14 mettgis 

ende sij hebben ‘t weder voer 2 stuivers mijnder als het gelt, te weten 0-2-12 het mettge, komt 

tesamen 1-18-8. 

 

Ick heb Freryck Jacopson 3 dagen voer Sint Anderies in die plaets van Tijmen Luijckesson 5 

halfe rijckxdaelders gegeven voer die schamelluij, komt tesamen 6-5-0.  

 

Ick heb meester Wouter doen ick tot Haerlem, doen hij mijn duijm geset hadde, 1-4-0 

gegeven. Hij ha  aijste mijn een schellinch of twee.  

 

Ick gaf Marijttge nichten maijt, om dat ick daer 2 dagen gewest hadde, 1-4-0. Ick gaf 

Jannijttge nichten 3 kinderen tot welckom elck een hal pont sch sukerde mandelen tot 

welckom.  
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Ick heb tot Haerlem wesende Guirt Jans 2 Spaense dekens gekoft, een groen met een wit, het 

stijck koste 8 7-15-0.  

 

Ick heb tot Haerlem 3 elle in 3 sestienendel binnewerck gekoft tot 3 slopen daer het wit 

wercke in staet die rossis met die kruijssis tusken een brodroncken, daer ick 3-5-0 voer die 

elle gegeven heb, komt tesamen 10-7-0.  

 

Janne heeft tot Haerlem in die Roomolen bij Jacop wesende 12 stuivers daechs vertert, 

gelicken Jacop, komt over die 2 dagen 1-4-0 ende 4 faen bier wasser gedroncken, komt voer 

haer deel 16 stuivers ende met het eeten 2 gulden.  

 

Ick heb Jacop 3 schellingen gegeven doen wij van Haerlem quamen.  

 

Ick heb mester Heinderijck een kroen gestiert tot mijn vader salijgers 21 jaergetij te doen ende 

doen krech Janne ende ick van hem elckx een haijlijge.  

 

[fol. 24] [scan 76.25] [rechterpagina]  

 

[linkerkolom]  

 

Noch tot Jan Kornelisson gehadt tot dieselfde jaergetij 5 halfponts kaersen, komt 2-7-8.  

 

Ick heb tegen karstijt tot mijnheer Pau ende heer Dirck eelck 5 halfpont wijtte gedraijde 

maechden wassen kaersen gestiert ende tot heer Heinderycken 3 ende tot t die pestoers 2, 

komt 15 tesamen, het pont is 1-2-0, komt tesamen 8-13-0.  

 

Ick heb te karstijt gehadt tot Aeriaens 28 duijvekatertgis van 6 stuivers, dan wij hebben se 

voer stalfe stuiver gelicken die slijters, komt tesamen 8 gulden. Daer heb ick er onse 

Jannijttge 3 of gegeven, voer haer Marijttge 2 ende haer Anne een ende Maddaleen buer hier 

after, oock een. 

 

Anno 1633 

 

Ick heb 4 blijcken platgis op die houten kandelaers op Pauuen outaer laten maken, daer ick 8 

stuivers voer gegeven heb.  

 

Ick heb Stijntge die hoijckemaeckster gegeven van een klier klaijnder te maken op mijn ouste 

regenhoijck 6 stuivers.  

 

Ick heb van het jaer van Willem gehadt 52 pont herrustkasen daer ick voer gegeven 5-5-0 met 

die ongkosten.  

 

Ick heb over het kapel een stoop Spaense wijn laten halen, daer ick 2-4-0 voer gegeven heb.  

 

Om een hoen met rijs te stoefen, sal men nemen wat rijs in een pot ende setten 't te koken met 

wat hoenderesoop ende als die rijs murrv begint te worden, soo sal men het hoen daer op 

leggen ende doender een stijcke butter bij met wat suicker ende wat solij ende knel daer in 

ende laten 't dan noch wat met malkander stoofen.  
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Ick heb tot Marijttgen Ollebrantssen een nieuwe, groene braetpan gekoft, daer ick 18 stuivers 

voer gegeven heb.  

 

Ick heb tot Smitten een nieuwe aerde schuttel met 2 ooren gekoft, daer ick 0-2-12 voer 

gegeven heb.  

 

Ick heb Harmen van een paer enckelde Spaens leren schoenen gegeven een gulden.  

 

Ick heb Krijn gegeven van die 6 allebesse stockgis in die tuijn 12 stuivers.  

 

Ick heb een print gekregen van mon frere Nobel daer mester Krijn in staet.  

 

Ick heb Tuenisse op den 12 marcij 24 gulden aen gelt gegeven, waer mede het half jaer van 

maij k toekomende 1633 betaelt is.  

 

Ick heb Janne doen mede 15 gulden aen gelt gegeven, waer mede het half jaer van maij 

toekomende 1633 betaelt is.  

 

[rechterkolom]  

 

Ick heb Lauueris Bartelmiesse een gouwen hooftissertge laten maken, daer ick mijn moeder 

salijgers hoepring toe heb laten smelten, die wel 20 gulden aen gout voech ende daer voert 

gelt bij gedaen, soo pistoletten, nieuwe Franse kronen ende een rijder, belopt tesamen aen 

gout 87-10-0 ende 4 gulden van maken, bedraecht tesamen 91-10-0. Het myn is 8-15-0 

suarder aen gout als maseur Nobel die haeren is.  

 

Ick ende maseur Nobel hebben tesamen e 12 talf elle in een sestienendel kant gekoft van 10 

dalfe stuiver die elle tot onse allift, die van moeder saliger was, daer ick onse Jannijttge een 

open som met 2 schointgis aen heb laten naijen, komt tesamen 5-9-12.  

 

Ick heb te Paessen tot mijnheer Pauuen 5 halfponts witte maechde wassen kaersen gestiert, 

komt 2-15-0 met 5 gesierde tackens van blommen daer op.  

 

Ick heb tot Gerrijt Wouterssis gehadt 25 v wielbrotgis van 6 stuivers dan sestalf geven wij, 

komt tesamen 6-17-8.  

 

Ick heb een nieut butterspaentge gekoft, daer ick 4 stuivers voer gegeven.  

 

Ick heb een nieuwe osnap gekoft, daer ick 3 groot voer gegeven heb.  

 

Ick heb een grote blauwe pot (dese pot heb ick gemeten, daer mach ruijm 3 mengelen in) 

gekoft daer 2 akers water in gaet voer 6 stuivers, noch een van 3 stuivers, noch 2 van 4 

stuivers.  

 

Ick heb tot Nannijnchgen anderhalf elle in 3 sestienendelen gekoft tot taf dubbelt taf tot een 

schorteldoeck van 3 gulden die elle, komt tesamen 5-1-8.  

 

Ick heb Tuenisse in Janne elckx een daelder tot haer mart gegeven, daer sij elxk elckx een wit 

schorteldoeck om gekoft hebben van 18 die elle, doen hielden sij noch gelt over.  
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Ick heb een lanchachtich mouten gekoft voer 10 stuivers.  

 

Ick heb tot Nanchnincgen een fierendel kaf gehadt tot 2 paer mouwen voer 15 stuivers.  

 

Wij hebben tot Schagen een quispel met een wrifbarstel een schuite gekoft voer een gulden, 

komt voer mijn deel 10 stuivers.  

 

[fol. 24 verso] [scan 76.26] [linkerpagina]  

 

[linkerkolom]  

 

Ick heb twe lantschappis gekoft, die een van Loot, daer hij uut die stat van Sodome ende 

Gomore ging met sijn kinderen, d' ander van Elias, daer die engel bij hem quam, die hem 

hiete op staen, om dat hij noch een fo forde wech hadde te gaen ende noch een even grot als 

diese 2, daer appelen ende ander froit op een tafeltge lait, daer sij van die vergaet, die een 4 

gulden ende die ander 5 gulden of gemaeckt hadde, tesamen voer 7-10-0.  

 

Noch heb ick daer 4 klaijnne lantschappis of gehadt, gelicken maseur oock 2 van een andere 

man gehadt hadde voer 1-18-0, heb ick die mijne voer 18 stuivers het stijck, komt tesamen 3-

12-0.  

 

Ick heb van Komen anderhalf elle sijen floers gekoft tot 2 kappen van scharp dardalf fierendel 

bret van 1-2-0 die elle, komt tot 1-13-0.  

 

Ick heb Trijn Jans een lap laten wercken van 32 elle, daer ick ruijm 10 pont geson garen toe 

gehadt hadde. Tuenisse hadden daer 10 pont onggeson grren toe gesponnen, die rest waer 

noch van Marijttgen Kornelis, daer ick noch ruijm 7 fierendelen van heb. Het pont flas heeft 

mest gewest van een gulden ende 22 stuivers ende die elle van wefen is gewest 0-4-8 ende 9 

stuivers van drillen, een schelling tot drinckgelt voer Aeriaen, 9 stuivers aen as gehadt, 32 

stuivers van bleken, soo dat mijn die elle kost mijn ontrent 1-1-0. Het belopt in het geheel 33-

10-8. Dan reken ick 16 stuivers voer het pont van spijnnen, gelicken Dieuer Moer van maseur 

van sulck flas het. Het is een kam geglee van 15 dalliffen geslaen.  

 

Ick heb tot Marijnnisse een paer glasis tot het fuegelkorriffe gekoft voer 2 stuivers.  

 

Ick heb tot Marijnisse een kristalijnnen roo wijnglasen gekoft voer Schagen te brengen, daer 

ick een gebroken hadde, voer 9 stuivers.  

 

Mon frere Nobel heeft van onse huis tot Schagen van verpondingen gegeven 6-15-0, daer ick 

hem die hellift van weer gegeven heb als 3-7-8.  

 

Ick heb noch alsulcken krijstalijnen wijnglase al eeven allens als het ander was, tot 

Marijnissen gekoft voer Schagen, daer heb ick 8 stuivers voer gegeven, om dat sij daer uut 

schaijde.  

 

Ick heb van Eese Jans een aerden schuttel met 2 ooren gekoft, daer ick 3 blancken voer 

gegeven heb.  

  

Ick heb een swarte betstock gekoft voer Schagen, daer ick 5 stuivers voer gegeven heb.  
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[rechterkolom]  

 

Ick heb voer heer Dirck Harmensen 5 houten kandelaers laten draijen daer ick 12 stuivers 

voer het stijck gegeven heb, komt tesamen 3-12-0. Noch heb ick daer 5 blijcken platgis daer 

toe laten maken van 15 st stuivers. Noch van die kandelaers van schilderen gegeven 2-10-0, 

komt tesamen 6-17-0. Noch heb ick hem daer 5 halfponts witte maehden wassen kaersen bij 

gestiert van 2-15-0.  

 

Ick heb van Willem Willemsen, Pieter de Leenen swager, gehadt een lap tot een paer mouwen 

van 8 talf fierendel, dan ick heb maer 7 fierendelen in een sestienendel betaelt van bre strepen 

kaf op een satijnen gront van 18 schellingen die elle, komt 9-15-12.  

 

Ick heb Aelbert Jansen van mijn stoel in voerhuis met het blijntge in die maijsens betste 

tesamen gegeven van hout ferruwen 3 stuivers.  

 

Ick heb heer Heinderijck een nieuwe kron gestiert van 2 gulden tot mijn moeder salijgers 21 

jaergetij te doen.  

 

Ick heb van Jan Kornelisse gehadt 5 halfponts gele wassen kaerssen tot dieselfde jaergetij, 

komt 2-7-8.  

 

Ick heb een nieut mes in het Paijglop laten maken, meteen laten slijpen, tesamen 5 talfe 

stuiver van gegeven.  

 

Ick heb van Aelbert Jansen 2 lantschappen gekoft, het een van Onse Lieve Frou daer sij Sijnte 

Lijsbet groete ende het ander daer Argus in het slaep gespelt worde ende daer Io in een koe 

verandert was. Het een van Sinte Lysbet ende Onse Lieve Frou is lang 6 talf voet ende hoech 

3 voet in 2 duijm, het ander is ontrent een voet korter ende 4 duijm ontrent lager, tesamen 

voer 27 gulden, elckx eeven vel. Het klaijnste is op hout, het grotste is op doeck, dat heb ick 

van asteren laten beschieten, daer ick mede een gulden voer geef, komt voer mijn tesamen 28 

gulden. Kapelman, die lakenkoper, heeft voer die werga als het klaijnste is 16 gulden gegeven 

ende een faen in het gelach ende Aelbert hadde dit noch wel een kron liever.  

 

Ick heb van het jaer 2000 min dardalf 100 houten met schil op gedaen van 3-15-0 het 1000, 

komt tesamen 7-10-12.  

 

Ick heb van het jaer 100 mant tuirf van Pieter Lose op gedaen, daer ick 25 gulden voer 

gegeven heb met 2 gulden van dragen.  

 

[fol. 25] [scan 76.26] [rechterpagina]  

 

[linkerkolom]  

 

Ick heb te Pijnster, doen die schuitterij op trock, 5 schellinckx koecken wech gegeven met 

noch 2 van tesamen 5 stuivers die Guirttgen Aeriaensen maijsens hadde ende anders heeft 

Lenes Dieuer met Neltge maertg Maertenssen Kornelisse ende Maerrijttgen tot Lijsbettge 

Klaesse ende dan Jan Kornelisse kistemakers jonge elckx daer een gehadt ende Jan Marijnssis 

jonge, die hadden daer een daer een stijcke of was.  
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Ick heb van Willem Willemson, Pieter de Leenen swager, gehadt 4 dalf elle in een half 

fierendel kaf tot 2 paer mouwen op een satijnen gront, dat hij mijn heeft laten wercken 

allelens mijn tabbert is van 5-5-0 die elle, komt tesamen 19 gulden.  

 

Ick heb heer Dirck Harmense op den 21 may anno 1633, doen hij eerst op synselfen gevaren 

was om huis te houwen, 50 gulden aen gelt geschoncken, daer hij om kopen mach tot het sijn 

autaer, dat hem notichste is.  

 

Ick heb van mijn appelroijster die daer draijen mocht van een laten doen ende heb aen het 

bovenste 3 voetgens laten setten, daer ick 6 stuivers van gegeven heb, soo dat ick daer nu 2 

treffens van heb.  

 

Ick heb noch tot Willem Willemsis een fierendel gehadt van hetselfde kaf, dat het stijcke soo 

veel langer gewrocht was tot een paer morte, komt 1-6-0.  

 

Eese Jans heeft voer mijn aen mester Pieter van Houwert betaelt van een pottge smering, dat 

ick tot mijn duijm gehadt hadde, doen hij verstuickt was 1-10-0.  

 

Maseur Nobel heeft voer mijn een armesijen koijffe in Den Haech gekoft, daer sij 2-5-0 voer 

gaf.  

 

Ick heb Harmen van een paer enckelde Spaens leren schoenen gegeven een gulden.  

 

Ick heb heer Heinderijck op Haijlich Sakramentsdach 5 halfe rijckxdaelders gegeven tot sijn 

kostgelt, komt 6-5-0.  

 

Ick heb van smittgis Trijn Sijmes een pont flas gehadt van 1-10-3-0.  

 

[rechterkolom]  

 

Annijttge van Feen heeft mijn gesaijt doen Lijsbet Jans van Sonnevelt doot waer, dat sijluij 

van haer wolck gelicken doen Marijttge Kornelis haer suster gestorven waer, dat sijluij 

elcke[n] priester stierde om sielmissen te doen een b dobbeloen van 8-10-0 met een 

rijckxdaelder van 2-10-0 ende die priester die haer haer die gerechte gegeven hadde 4 

dubbelde rijders, te weten elcke rijder van 11-6-0.  

 

Ick heb Frerijck Jacopson gegeven 5 halfe rijckxdaelders tot behoef van die schamelluij op 

den 3 junij anno 1633, komt tesamen 6-5-0.  

 

Om glasen dicht te maken of hoecken in te setten sal men wit van een aij nemen ende slaen 

dat wel lang ende laten 't dan een nacht staen ende nemer dan anderen daechs dat schuijm of 

ende doen daer dan wat ongeleste kalck in ende strijcken ‘t dan met een pijnseltgen.  

 

Ick heb Neltge nicht 30 gulden gegeven voer die oude botschap, te weten 12 rijckxdaelders 

ende noch 2 rijckxdaelders, te weten 5 gulden tot Ma Schuijt om te kopen om mede na 

Huijbert te stier[en].  

 

Wij hebben van die Schager blaesbalck die koperslager in die Pastoer Straet gegeven van een 

nieut leer van over halen 14 stuivers.  
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Mijnheer Van Kabau heef elcke priester van joffrou Van Sonnevelt33 gestiert om sielmissen 

ende uutvaert te doen 4 rijckxdaelders, komt 10 gulden met 5 duyne wassen kaersen van een 

half pont, met noch elck een dicke kaers, die bij die kist gestaen hadde ende op elcke kerck 

100 bollen om aen die armen te delen, ende die pastor Kater, die haer bichtvaer waer, heeft 

gehadt 15 à 1-8-0, komt tesamen 21 gulden, ende mede kaersen. Pieter Buijck hadde, hadde 

van sijn ouwers 13 hondert bollen gehadt ende 30 priester gestiert een kron ofte een 

rijckxdaelder, dat en weet ick niet weel tot Haerlem, die bueren hebben 60 gulden gehadt van 

te kerken te dragen.  

 

Ick heb Anna ende Katrijnna elckx een kapijttelstocken gegeven om in haer boeckis te leggen, 

die een van groen, d’ ander van root die ick van Anna Lammerts gekregen hadde.  

 

[fol. 25 verso] [scan 76.27] [linkerpagina]  

 

[linkerkolom]  

 

Ick heb Lauueris Bartelmiesse een paer rossis baechgis laten maken na maseur Nobel die 

hare, om mede aen mijn issertge te dragen, daer 14 stentgis in staen, van het stijck 4-10-0, 

komt tesamen 63 gulden. Van maken daer van gegeven 10 gulden, die pandantgis die daer 

onder aen hangen sijn die stentgis van 7 gulden, tesamen van maken van die 2 gegeven 2-8-0. 

Nu is daer aen gout toe gegeven 9-16-0, soo dat sij tesamen kosten 92-4-0.  

 

Noch heb ick hem mijn parele, die aen mijn issertge plegen te hangen elck een klaijntge van 

spelden die ick hadden daer op laten setten, daer 12 stuivers aen gout aen gegaen is met 6 

stuivers van maken, komt tesamen 18 stuivers.  

 

Ick heb van mijn vergulden hooftissertge 4 stuivers gegeven aen Allift Alliffert Kornelissis 

swager van wat te maken, om dat het weer begon te breken.  

 

Ick heb van het jaer met tuirfgelt gestiert tot Bessis, Kornelisse Tatens, Annijttge Hamme, 

Jannijttge, Sillittge, die Berger ende Ittge, Grietge Dirckx, klaijn Maryttge ende Enggeltge 

met Marijttg met het bochgelttge.  

 

Om drochde salm goet te houwen sal men se aen stijcken snijen ende leggen se in een mantge 

ende leggen tusken elcke stijck grau pampier ofte wat werck ende setten ’t dan in die 

schorstien.  

 

Griete Isbrants doet in een half vat maertsbier voer 3 stuivers aen nagele ende muskaet 

tesamen daer in ende Jannijttge Heinderijckx, die doetter nagelen in met 2 varse laijde aijeren 

met schillen en al, daer het op tert.  

 

Ick heb van 8 hemden van mijn web gesneen, sdaer stont 32 elle op, dan het was wel een half 

elle ruijm langger, dan ick heb daer een lappe voer of gesneen van ruijm een half elle.  

 

Monseur Baen die saijt dat men die Italiaense stenen niet en moeten leggen in sament, om dat 

sy daer gel of worden. Nu seggen die metselaers, dat blauwe steen in kalck allen niet op en 

drocht, Antonij saijt van in steenkalck gelaijt. Mijn broers wijf saijt dat die Italijaense steen in 

sant spierwijt blijven, die sy tot Enckhuyse gesien heeft. 

                                                 
33

 Maria van Sonnevelt (1552/53-1633), tr. Cornelis Theus, heer van Cabauw 
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[rechterkolom]  

 

Om nieuwe butter, die starck is weder soet te maken sal men nemen pekel van een inkraet van 

een farcken, die sal men eens op sieden ende schuijmen se schon, ende laten se dan kout 

worden ende pricken dan een deel gaten in die butter, ende gieten die ouwe peckel of ende 

doen daer dan die inkaraits pekel op, dat is besocht.  

 

Ick heb van heer Paeu een boecke gekregen gemaeck genaemt Die Biechtlessen.  

 

Ick heb mijnheer Paeu op Hoechge Lieve Frou 5 witte halfponts waskaerssen gestiert daer ick 

2-17-8 voer gegeven heb.  

 

Ick heb van Antonij een drempel van ruijm 5 talf voet gehadt, die voet was van 16 stuivers 

ende nu heb ick die voerkant laten of ronden met die sijen ende 2 hoecken, daer ick 2 stuivers 

voer die voet van houwen gegeven heb ende had hij nu list daer aen gehouwen, soo hadde die 

voet een gulden gewest. Nu belopt het tesamen 4 gulden een stuiver lopt binnen.  

 

Ick heb 8 stuivers aen kalck ende sament gehadt, Kornelis Maertsen van leggen van die 

drempel 16 stuivers, komt tesamen 5-4-0.  

 

Ick heb, doen die straet gemaeckt waer, noch een drempel van Antonij gehadt van ruijm 6 

voet tot noch een tret, om dat een noch niet genoch en waer. Dese is van die voet een gulden 

om dat sij een list het ende die ronde hoecken om te belisten kost kost 10 stuivers, komt 

tesamen 6-10-0, noch Kornelis Maertse weder van leggen gegeven kor 17 stuivers, die 

stratemakers die straet weder van aen stoppen tegen die drempel aen gegeven 4 stuivers, aen 

sament gehadt 5 stuivers, komt altemael tesamen 13 gulden.  

 

Ick heb die rentemesters maijt Lijntge, doen ick die 3200 guldens op het kantor sette, een 

halfe rijckxdaelder geschoncken, om dat sij altemet een botschap hadde wesen doen. Daer 

waren 1800 guldens aen kruijsdaelders met letters ende 1000 guldens aen rijckxdaelders 

sonder letters, met noch 400 gulden aen rijckxdaelders van alderlaije slach.  

 

Ick heb een print gekoft daer het Aventmael in staet ende dan een wat klaijnder daer Exse 

Home in staet, tesamen voer 6 stuivers, om allebaij in spiegellijsten te setten tot Schagen.  

 

[fol. 26] [scan 76.27] [rechterpagina]  

 

[linkerkolom]  

 

Ick heb op Torenenburch een nieuwe koker tot mijn ronde silveren messen laten kopen, daer 

ick 4 stuivers voer gegeven heb.  

 

Ick heb in het Paijglop een nieuwe raeckx van een voet lang after aen mijn schel laten maken 

doen die ander gestolen waer, daer ick 5 stuivers of gegeven heb.  

 

Ick heb in die Kapel Stech 3 lommen laten halen, daer ick 1-17-0 voer gegeven heb. Maseur 

heeft er 6 gehadt.  
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Die ouste maijt Geesse tot joffrou Van Sonnevelt heeft van die vrinden gekregen 400 gulden 

met een bet mijn met sijn toebehoren ende dan noch verschaijen huijsraet. Die jonste, Anne, 

heeft 24 gulden aen gelt gehadt ende mede roukleren gelicken Geese.  

 

Ick heb van duer Neltge nicht van die sustertgis van Bochtstel gekregen 4 haijlichgis met een 

roo sijen kapittelstock om in een boeck te leggen ende ick heb haer weer gegeven 3 

rijcksxdaelders om orrijttten daer om te kopen. Die haijlichgis heb ick myn nichten Anna ende 

Katrijna elckx 2 gegeven.  

 

Joffrou Van Sonnevelt in die Lange Straet hebben die bueren van dragen gehadt 60 gulden 

ende sij dochten wel 100 gekregen te soude hebben. Die kerckebidders hebben 8 gulden 

gehadt, haer dochte mede offen sij elckx wel 20 hadden hooren te hebben. Sij baden met haer 

vijffen.  

 

Nicht Van Eenijchgenburch saijt als daer een doot tot Amsterdam is, dan krijgen elcke 

priester, tot 50 priesters toe, elckx een rijckxdaelder ofte wel een kron ofte een daelder, oock 

als het die uutvaert is ende van die maentstont mede soo ende als het jaergetij is dan 

wederom. Sij hebb laten daer oock soo lang als die doot boven der aert staet elcke dach een 

besonderre priester een mis bijnnen het huis doen, van Frerijck om deden sij mede soo ende 

doen gafen sij op die uutvaert elck 9 halfponts kaersen met een rijckxdaelder ende een elck 

een rijckxdaelder tot het jaergetij. Sij gaeffen die kaersen bij die kist van daen elck mede een 

ende van die maentstont hadden sij mede elck een rijckxdaelder gehadt. In die schamelluijer 

buers gaven sij 300 gulden ende sij delden 300 bollen van 2 stuivers, men ick.  

 

[rechterkolom]  

 

Mon frere Nobel heeft aen die sekretarijs betaelt voer onse gedeltge 80-9-12 van wegen die 

dartichste pennienck van wegen die eerffenis van bestemoer salijger, het geen soo lange jaren 

gestaen hadde, om dat sij hadde gewilt dat moeder salijger voer al die eerfgenamen het 

verschieten souden, het geen sij niet en hadde gewilt, komt nu voer mijn derdendel 26-16-10.  

 

Ick heb in myn hoijcke pars een nieuwe wijsel in laten, om dat daer een gebroken waer, daer 

ick 4 stuivers van draijen gegeven heb, met Jan Kornelisson een stuiver van lijmmen, komt 

tesamen 5 stuivers.  

 

Ick heb baij die nichten Dobbe34 met micht Tin35 op een avent ten eeten gehadt met mon frere 

Nobel met sijn fieren ende mijn broer met sijn wijf, soo dat wij met ons tienen waren. Daer 

had ick een paer koninnen toe met een paer schonen hoenderen ende een pastaij selfs 

gebacken in mon frere sijn pannijttgen f met een amandeltoert van 1-4-0. Die falt omtrent soo 

groot als mijn pastaij was, so dat ick gheen meer als 6 platelen op die tafel hadde, daer waer 

noch een ent aen gesteken oock ende na een marsepain van 1-10-0 met 10 plateltgens met 

bancket daer toe ende 3 kannen wijn.  

 

Maseur haer Gurt koecten die spenacij tot Schagen. h Sij liet eerst het water aen het sieden 

wesen eer sij die spenacij daer in de ende doen niet lang gekockt, mae[r] in een gateplatel op 

                                                 
34

 Verwanten van Jacob Nobel; zijn vaders zuster Mary Jacobsdr. trouwde met Ysbrant Jacobsz 

Dobben/Dobbius. 
35

 Nicht Tin is nog niet geïdentificeerd. 
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gegoten ende niet uut gedout, maer datelijck in die pot gedaen met veel boter ende eeck daer  

bij met een lutte sout ende wat folij ende doen al voer 9 uren te stofen geset.  

 

Ick heb Tuenisse op den 14 october anno 1633 24 gulden aen gelt gegeven waer mede het half 

jaer van Alderhaijlijgen toekomende mede betaelt is.  

 

Ick heb Jannijttgen doen mede een half jaer heuir gegeven al waer sij mede te Alderhaijlijgen 

toekomende betaelt is, komt 15 gulden.  

 

Ick heb een nieut bestaijpannijttge laten maken op die Mient, eeven groot als mon freris die 

sijne is, daer ick 4 gulden voer gegeven heb. Het pont kost 16 stuivers, het wecht 4 pont min 

een fierendel aen koper.  

 

[fol. 26 verso] [scan 76.28] [linkerpagina]  

 

[linkerkolom]  

 

Ick heb op den 15 october een sacke sout laten halen, daer ick 3-10-0 van koop gegeven, voert 

is het maer aen getaijkent, hier van 3-7-8 gegeven op den 22 maij anno 1634.  

 

Ick heb van Neltge Willems 2 fierendelen butter tegen die winter gehadt, die een van 27 

gulden, die ander van 28 gulden.  

 

Jannis moer heeft 10 mettgis sout van mijn gehadt ende haer Marijttge 8, komt 18 tesamen 

ende wederom het mettge 2 stuivers minder als het gelt, te weten 3 stuivers het mettge, komt 

tesamen 21-14-0  2-14-0. Die 8 mettgis is uut die sack ick nu al heb laten halen.  

 

Ick heb van mon frere Nobel een half oos gehadt, een fierendel van het klaijnste oosse van 17 

gulden het fierendel, dat tegen maseur een fierendel duer gedelt worde ende een fierendel van 

die grotste oos van 21 gulden het fierendel, daer nicht Van Eenijgenburch mede een fierendel 

of hadde. Nu m nam nicht het after fierendel met eene rip daer maer aen, dat verdinch 

maecten wij sellefer anders, anders mosten daer 2 rijbben aen het after fierendel gebleven 

hebben, des gaf ick haer een kron toe, soo dat het haer stont voer 19 gulden ende het mijn 

voer 23 gulden, soo dat ick nu 40 gulden voer het half best gegeven heb.  

 

Ick heb van mijn vlais gestiert tot 15 steden te weten: hier after Willem Moer, Griete, baij die 

Maddelenen in Im, schamelle Aeltge Over die Gest, Itge, Sillittge, Kornelisse Tatens ende 

Jannijtge, Lene [die] maseurs maijt gewest is, onse Jane haer moer, Engeltge ende Besse met 

Machtelt Joste.  

 

Ick heb tot Kornelis Pauuelsis gehadt 6 mettgis grau orrijtten, 18 stuivers het fiereling, komt 

tesamen 1-7-0, noch 3 mettgis groene van 4 stuivers het mette.  

 

Ick heb van Willem Pietersen gehadt 48 pont kas, het pont is een stooter, komt tesamen die 

waech ende die vracht 6-2-8.  

 

Ick heb van het jaer van Anne Frerijckx een tonne waij in een ockxhooft op gedaen, daer ick 

een kroon voer heb moeten geven.  

 

Ick heb in die Kapel Stech een stroo bocken gehadt daer ick 2-14-0 voer gegeven heb.  
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[rechterkolom]  

 

Ick heb mijnheer Pau tegen Aldergotshaijlijgen 5 witte halfponts kaersen gestiert van 2-17-8.  

 

Ick heb heer Heinderijck, heer Jan Kater, die minnebroer, heer Dirck ende heer Pau al die 5 

heeren elckx een daelder van 1-10-0 gestiert, om voer die sielen te bidden van mijn 

voerouders.  

 

Ick heb mester Heinderijck voer Aldergotshaijligen 9 rijckxdaelders gegeven tot behoef van 

die schout, komt tesamen 22-10-0.  

 

Ick heb van het jaer tot Jan Kornelissis gehadt 24 pont kaersen van die 12 in het pont, met 6 

pont van die 6 in het pont. Nu had ick noch 8 pont van die 12 in het pont, met een pont van 

die 6 in het pont, het pont kost 0-5-8, komt tesamen 8-5-0.  

 

Ick heb Frerijck Jacopson daechs voer Sinte Maerten 5 halfe rijckxdaelders gegeven tot 

behoef van die schamelluij, komt tesamen 6-5-0.  

 

Mijn broer heeft sijn maijt Aechte Pieters, doen hij bruijgom waer, gegeven tot een 

bruijlloftsstijck 5 rijders van 11- 11-6-0 het stijck met een kluijt, komt tesamen 55-10-0 ende 

Antonij sijn knecht half soo veel, met Brecht die die bruytswmaijt waer ende Marijttge, die 

mede die bruijtsmaijt waer, die was in die bruijlloft sieck, daer sij noch of stuirf, soo dat sij 

oock anders soo veel gehadt sou hebben. Dan Marrijttge ende Brecht hebben hadden elckx, 

doen het heijllick gesloten waer, gehadt een rijder van 11-6-0 met elckx een rosennobel.  

 

Ick heb tot Lijsbet van Taijlijngen laten kopen tot 5 hemden kant, daer ick tot elcke hemt toe 

heb dardalf elle in een sestienendel, een kante van 6 stuivers, een van 5 stuivers, een van 5 

talfe stuiver, een van 4 stuivers, een van 3 stuivers, komt tesamen 2-17-0.  

 

Ick heb Pieter Raijerson van mijn straet van maken gegeven voer in die Lange Straet 5-14-14.  

 

Ick heb Kornelis Pauuelson weder van die got na die Moeriaen toe 3 schellingen gegeven van 

suderen.  

 

Mon frere heeft Aegge, doen sij gon uut haer heuir een ferering gegeven boven haer heuir, 

een gouden riael van 6-6-0 met een rijckxdaelder van 2-10-0.  

 

Ick heb een half elle kant gekoft tot een halsse van 14 stuivers die elle van een als mijn broers 

wijf een luir heeft.  

 

[fol. 27] [scan 76.28] [rechterpagina]  

 

[linkerkolom]  

 

Ick heb voer het aerde stollippe daeren wij die rapen onder braen een stotter moeten geven.  

  

Ick heb tot Lijsbet moers dardalf elle kant gehadt tot noch een hemt van 4 stuivers die elle, het 

lelittge genaemt, komt tesamen 10 stuivers.  
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Ick heb tot Neltge Maertens gehadt 5 halfponts gele wassen kaersen om mijn vader salijger 

sijn 22 jaergetij, komt 2-7-8.  

 

Ick heb doen mede tot Neltge Maertense een kron gestiert van 2 gulden om dieselfde jaergetij 

te doen die nu mijnheer Paeu doen sal, om dat heer Heinderijck sieck is, op dieselfde kerck 

van heer Heinderijck.  

 

Ick heb heer Heinderijck, doen hij wat beter waer, mede een nieuwe kron gegeven om oock 

een dienst te doen voor moeder salijger.  

 

Ick heb een asbessemtge gekoft voer 3 groot met noch enttge om het vertreck of te fegen van 

2 stuivers.  

 

Ick heb tot Gerrijt Woutersis te karstijt gehadt 32 duivekatertgis van een schelling, daer wij 

dan 6 talf voer geven, komt tesamen 8-16-0, daer heeft er Maddalen Jans hier after een of 

gehadt met Willem Moer ende Griet die hekelster ende Maddelenen Dieuer, voerts Jannes 

Marrijtgen 2 ende tot haer Annis een, dan voert soo hier en daer.  

 

Anno 1634 

 

Ick heb tot schamelluij haer brij gehadt 6 mengelen in een slepe melck met 5 talf pont rijs, te 

weten dardalf mengelen in onse grote goteling met twee pont rijs daer in ende in die grote 

blauwe pot 3 mengelen in een half slepe met dardalf pont rijs ende dan anderhalf slepe melck 

meer om op baije gaer in te cocken, komt samen 6 mengelen.  

 

Ick heb tot Griete Isbranden in het gasthuis wesen hoetgis maken, sonnendaechs na 3 

Koningen, daer wij met ons 26 aen het tafel saten ende savens waren der weer 50 genoet die 

komen souwen, doen wij wech waren. Ick stierden der een halfe tuirfmant met goet van 

maseurs van daen, soo maegdepalm ende andere palm, voert tacke rosemaraijn ende lafember, 

voerts liet ick noch 2 fraije bomen rosemaraijn kopen, daer ick voer die 2 gaf 2-8-0.  

 

Die gashuijser rijstenbrij hanckt die kock te 7 uren ofte ten 8 uren over na dat die melck 

vroech komt ende sij het dardalf fierendel rijs in een mengelen melck en als die melck siet, 

soo doet sij er die rijs in ende roert soo lang tot dat sij moijtgis siet, dan set sij se bij te 

mueken ende laijt er wat op ende laten se staen mueken tot middach toe, dan sij is goet. Sij 

moet wel een ur geroert worden.  

 

[rechterkolom] 

 

Nicht Van Eenijgenburch saijt, als datten sij haer rijstenbrij tot mester Aeriaen nefen36 tot 

Amsterdan koken in een mengelen melck, gelicken hier nemen sij anderhalf fierendel rijs in, 

sij gieten een koppe water op die rijs als se gewossen is ende als het water wech gedrocht is, 

dan gieten sij die mellick daer op ende setten se dan op het fier te koken ende laten se dan sien 

tot dat se genoch is, dat dan isse noch moij dick.  

 

Voer een fijnger daer die aen is sal men een patge koken van fare sol soete melck, soo men se 

krijgen kan ende kruijmen daer kruijm van wittebroot in met een halfe stuiver aen ongepijnde 

huenich ende een halfe stuiver aen soffraen of hebt ghij veel pap soo moet er te hellifte meer 

                                                 
36

 Mogelijk haar broer Mr. Adriaen Roest (1593-1636).  
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aen heunich ende soffraen in ende als het dick genoch gekoeckt is, dan daer een moeij stijck 

roo butter in ende dat daer op gelaijt, dat is seer goet voer die fick.  

 

Ick heb nicht Van Eenijgenbuirch mijn purreperren kamelotten kuers verkoft daer 7 

duerluijchtijchge korden op leggen voer 12 gulden ende ick heb haer noch een stijck kamelot 

toe gegeven om een stijck onder aen te setten dat ruijm 4 dalf fierendel groot waer.  

 

Mon frere Nobel heeft mijn 5 talf fierendel laken mede van Amsterdam gebrocht tot een root 

scharlakense borstrock van 7-10-[0] die elle, komt tesamen 8-8-0.  

 

Ick heb van Marijttgen Arents gewisselt van petemueten gelt, te weten een dubbelde 

allebartijn voer 13-10-0, noch een angelot voer 6-8-0, noch een dubbeloen voer 9 gulden, 

noch een dubbbelde pijstolet voer 16-12-0, komt tesamen 45-10-0.  

 

Mijnheer Kater, pater Plemp ende die minnebroer hebben elckx van Griete Isbrants haer 

uutvaert gehadt een rijckxdaelder met 5 witte wasse kaersen van die 5 uut 2 pont was ende 

heer Dirck ende heer Pau hebben elckx een kron gehadt van 2 gulden mede met karsen ende 

heer Heinderijck heeft gehadt 12-10-0 ende als het maentstont is, soo sallen sij wederom soo 

veel hebben, behalven karsen. Nu heer Aeriaen ende heer Dirck tot Egmont met noch 5 of 6 

andere priesters op die duerpen hier ront om hebben elckx 3 gulden gehadt.  

 

Ick heb Willem Willemsen in die Heen 4 dosijn pluijs knopen gedaen, die van mijn gebelde 

satijnen mouwen gekomen waren voer 10 stuivers.  

 

[fol. 27 verso] [scan 76.29] [linkerpagina]  

 

[linkerkolom]  

 

Ick heb van het jaer gestiert met pannekoeck te weten hier after tot Maddelene, Willem Moer, 

Griet die hekelster, Sijte Maertens, Besse, Machtelt Joste, Lene die brayster, Dieuer Moer, 

Wijven Kornelis, Annijttge Hamme, Jannijttge, schamel Aeltge elckx een half dosijn. Nu 

heeft Jannis moer, Kornelisse Tatens, Engeltge ende Ittge elckx een dosijn gehadt ende 

Sillijttge, Marijttge daer over ende Huich Jansis sijn Lijsbetten moer, die elckx 3.  

 

Ick heb mijnheer Pau te Lichtmis gestiert 5 witte maechden wasse kaersen van 1-2-0 het pont, 

komt tesamen 2-15-0.  

 

Ick heb een maijt gewonnen op Onse Lieve Frou Lichtmisendach die Jannijttge Kornelis hiet 

voer een jaer, elckx met een half jaer of malkander te waer schouwen ende sal winnen in het 

jaer 40 gulden. Nu wint sij 45 gulden. Ick heb haer tot een gotspenning gegeven 1-10-0, sij sal 

maij toekomende 1634 in haer heuir komen.  

 

Ick heb op Sinte Blaseisendach een boecke van die mirakelen van Onse Lieve Frou van 

Scharpenheuvel gekregen van Marijttge Aeriats Arents tot een gedenckenis van Griete 

Isbrants ende maseur oock een boecke.  

 

Ick heb mijn broers maijt Marijttgen Pieters een nieuwe kron van 2 gulden geschonken, om 

dat sij die baeckerster waer van syn eerste kint Gertruijt van Nesse ende maseur Nobel heeft 

mede soo gedaen, om dat om dat sij wat op het kint ende sijn moer passen sou.  
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Ick heb Gerrijt Aeriaenson van een paer enckelde Spaens leren schoenen gegeven van maken 

een gulden.  

 

Ick heb Jannijttge Kornelis gegeven van mijn borstrock van naijen 10 stuivers ende 8 talffe 

stuiver van stoppen gegeven.  

 

Ick heb Albert Jansen van mijn posten in het saeltge met het isser van ferruwen gegeven 3 

stuivers.  

 

Mon frere sijn maijt Marijttgen Pieters saijt als men die mueren witten met petwater dan 

schilleferen sij of ende met regenwater dan stuistet of ende met slootwater dat is best, saijt sij. 

Dan nu besoeck ick het.  

 

Ick heb Gerrijt Aeriaenson een paer trijpte muijlen met een paer Spaens leren schoenen laten 

maecken, daer van gegeven 2-10-0.  

 

[rechterkolom]  

 

Ick heb Tuenisse op Palmsonnendach een half jaer heuir gegeven daer sij maij toekomende 

mede betaelt sal wesen, komt 24 gulden.  

 

Ick heb Janne doen mede een half jaer heuir gegeven daer sij mede dan te maij 1634 betaelt 

sal wesen, komt 15 gulden.  

 

Ick heb uut die brouuerij van die Ruijten 2 half vaten maertsbier in gelaijt van 8 gulden die 

ton.  

 

Ick heb tegen Paessen mijnheer Kater 5 halfponts witte maechden wassen kaersen gestiert, 

komt 2-17-8 ende maseur mijnheer Pau.  

 

Ick heb tot Gerrijt Woutersson te Paessen gehadt 25 wielbrottgis van 6 talffe stuiver, komt  

tesamen 6-17-8. Daer heb ick Lene die braijster met Maddelen Jans hier after ende Griet die 

heckelster ende Willem Moer elckx een off gegeven. Voert soo hier ende daer.  

 

Ick heb van die Haechse snijersdochter Marij gekoft 7 fierendelen sijen floers van dardalf 

fierendel bret voer 1-5-0 die elle, komt tesamen 2-1-12.  

 

Noch heb ick van haer een kante gekoft tot aen een hemt van 6 stuivers die elle, komt 15 

stuivers tesamen.  

 

Ick heb een bo half bos wiecken gekoft, het bos voer 1-5-0.  

 

Ick heb 2 klaijnne blauwe pottes gekoft, elck omtrent van anderhalf slepe, het stijck 2 

stuivers.  

 

Ick heb Tueni Pieter Lose van 100 mant tuirf van het jaer moeten geven 26 gulden met 2 

gulden van dragen.  

 

Ick heb Tuenisse ende Janne nu elckx een rijckxdaelder tot haer mart gegeven in die plaets 

datten sij anders maer een daelder van 1-10-0 gehadt hebben, om dies wille datten sij die 
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kueken die schon waer wederom een buert moet hebben eer Tuenisse wech gaet, om dat het 

licht verset is duer Pieternellen tijmmeren.  

 

Ick heb mon frere sijn Jacop een ques snijppelinch tot sijn mart gegeven, om dat hij een nieut 

pack aen hadde.  

 

[fol. 28] [scan 76.29] [rechterpagina]  

 

[linkerkolom]  

 

Ick heb om het tijmmeren van Pieternel wel aen kosten gehadt doen ick mijn licht in haelden,  

want al het loot van die goot is verroijlt, daer ick die hellift toe gegeven heb.  

 

Jan Marijnsen saijt van een glas te verlon heeft hij een blanck van die voet, dan hij saijt sijn 

voeten maer 7 duijm te sijn.  

 

Ick heb op Haijlich Kruisendach tot maseur Nobel mijn gouwen angenisde gegeven dat ick 

van suster Van Alckemade hadde tot mijn bruijlloftsstijck voer een anderre gouwen, dat 

moeder salijger van mijn vader gekregen hadde, om dat mijne ende maseurs allelens waren 

elckx met 3 kettinchtgis, daer nu e nicht Katryn ende Anne elckx een of hebbe, dat ick daer 

voer heb en het geen kettinchtgis.  

 

Tuenisse is uut haer heuir gegaen den 7 maij ende Jannijttgen is weder den 12 maij in haer 

heuir gekomen.  

 

Ick heb Dirck Klaessen een slot met een sluetel daer toe aen mijn afterduer laten maken, 

eevenlens als aen mijn is, daer ick hem 3 gulden of gegeven heb.  

 

Ick heb mester Heinderijck een nieuwe kron gestiert van 2 gulden om mijn moeder salijgers 

22 jaergetij te doen.  

 

Ick heb tot Jan Kornelissis gehadt 5 halfponts gele wassen kaersen tot dieselfde jaergetij, 

komt 2-7-8.  

 

Ick heb Kornelis Pauuelson een ende gots aen mijn got laten maken, om dat die back nu om 

Pieternellen tijmmeren nu soo veel hoger komt. Sij wecht eenentwijntich stalf pont, het pont 

kost 3 stuivers in een oortge, komt tesamen 3-6-0.  

 

Ick heb Jannyttge doen sij vrijdaechs in haer huir gekomen w was, sonnendaechs daer aen 10 

gulden aen gelt gegeven, daer sij als het Synt Jacop is mede betaelt sal sijn, om dat sij een 

lakens lijffen kopen sou om dat sij weckx daer na met haer suster te bruilloft sou.  

 

[rechterkolom]  

 

Giert Jacops sait dat men die spen koperen doppen tot IJef Dirckxsen van die Spaens leren 

stoelen schuijren eerst met een lakes lappen met wat olij svarsel ende als het daer lan genoch 

mede geschuirt is dan weder met met een lakes lappe over met droch suartsel ende dan met 

een helderre doeck over, sij sijn soo bruijn als een koel. Noch wrijft Guertge die vergulden 

doppen aen die stoelen niet anders als met een droge hant ende niet met een doeck. Haer 

dunckt datten sij van een doeck groen beslaen.  
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Ick heb twe grijndels gekoft, daer ick 6 stuivers voer gegeven. Noch heb ick een laten 

vermaken van mijn ouwe slot after, daer ick mede 3 stuivers voer gaf.  

 

Kornelis Maertse het verdient om mijn pannen weder te strijcken die om Pieternellen 

tymmeren op gewest hadden 1-7-0 ende noch een sacke kalck van 9 stuivers, komt tesamen 1-

16-0. Noch gegeven aen Jan Marijnsen van het rampe boven die koker een raijs 5 stuivers, 

een raijs 3 stuivers, om datten die pannen stijcken gebroken hadden, komt tesamen met die 

metselaer 2-4-0.  

 

Ick heb van Balichgen Allerts een roo stenen sarck gekoft die op haer vaers graf gelegen 

hadden, daer ick 2-10-0 voer gegeven heb. Daer ick 4 drempels of gehouwen heb, daer ick 

Antonij 3 gulden of gegeven heb, komt tesamen 5-10-0.  

 

Ick heb Jan Marijnsen gegeven van een glas in die koker te verlon een kron ende van alle 3 te 

stoppen 2-14-0, komt tesamen 4-14-0.  

 

Ick heb om het tijmmeren van Pieternel wel aen ongkosten gehadt omtrent 60 gulden in die 70 

gulden.  

 

Ick heb tot Eese Janse gehadt 212 stentgis om in mijn voerste sekret te setten daer alderlaije 

ambachte in staen, het 100 is van 5 gulden, komt tesamen 10-12-0.  

 

Ick heb in maij anno 1634 mijn eeckfatge tot Aeriaen Elckes laten follen daer nu in gegaen is 

4 dalf mengelen, d’ ander mael wasser een hal slepe minder in gegaen, het mengelen is van 12 

talfe stuiver, komt tesamen 2 gulden.  

 

[fol. 28 verso] [scan 76.30] [linkerpagina]  

 

[linkerkolom]  

 

Ick heb op den 22 maij anno 1634 gegeven 4 stuivers min een oortge van emmergelt.  

 

Ick heb op den 27 maij anno 1634 van maseur Nobel een albasteren wijwaterspotte gekregen 

daer een lief vroutge boven staet, maer als ick sterf soo sal sij het weder hebben.  

 

Ick heb mijnheer Pau te Pijnster 5 halfponts wijtte maechden wassen kaersen gestiert, komt 

tesamen op 2-17-8.  

 

Ick heb heer Heinderijck op pijnsterdach 5 halfe rijckxdaelders gegeven tot sijn kostgelt, komt 

tesamen 6-5-0.  

 

Ick heb op den 13 junij een boek gekoft tot Jacoppen die boeckebinder genaemt Der sielen 

trost ofte vaderlijcke re leringe voer 7 stuivers.  

 

Ick heb op den 13 junij Freryck Jacopson 5 halfe rijckxdaelders gegeven tot behoef van die 

schamelluij, komt 6-5-0.  

 

Ick heb een nieut haerbarsteltge gekoft voer 2 stuivers op die Mient.  
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Wij hebben op die Mient een nieuwe raechquast gekoft voer Schagen voer 12 stuivers.  

 

Ick heb op den 13 julij duer mon frere Nobel aen mijnheer Kater geschoncken 50 gulden in 

sijn huijsraet, dat hij daer iet om kopen sou, gestelick of waerlijck dat hem geliefen sal.  

 

Noch heb ick op dieselfde dach aen Lijsbet Klaes gegeven mede 50 gulden om mijnheer Pau 

te geven, mede iet om te laten maken dat hem gelieven sal.  

 

Ick heb 3 lange gekluerde garense feters van maseur over genomen, die sij tot Amsterdam 

gekoft hadde vo daer ick 7 oortgis voer gegeven heb.  

 

Ick heb een grote stoel met laechge lentgis aen die sij tot Neel Lenderse gekoft voer 18 

stuivers ende maseur 2 houten mansstoelen, die van Abraham Iaspersis gekomen waren voer 

1-8-0 met noch een leen stoeltgen voer 8 stuivers.  

 

Ick heb van onse Anne een paer lubbetgis op die hant te dragen over genomen, daer ick 3 

gulden voer gegeven heb.  

 

[rechterkolom]  

 

Nicht Van Eenijgenbuirch het een stijck maniste kaf op een satijnen gront van Nellittge 

Semansen son Gerrijt Dirckson gekoft vor 130 gulden, het was 31 elle lang in 3 fierendelen. 

Dan sij heeft het voer 31 elle in een half betaelt, daer heb ick ick 14 elle of ruijm gemeten wel 

3 sestienendelen meer. Nicht heeft 4 dalf elle meer tot een manteltge m. Vorts is het 

middenduer gemeten, oock heeft sij daer een stijck bij mede op een satijnen gront een klaijn 

blommetge gelicken men nu dragen, daer wat geschoren fluwel in komt van 20 elle, dan het is 

wat slechter, voer tesamen 198 gulden. Het was ons daechs te voren verlaten voer 4 gulden 

die elle duer malkander ofte het grote stijck voer 14 schellingen. Doen waer het gesaijt Dan 

nicht het grote stijck hebben wou hadde 3-15-0 geboen duer malkander ende wou hij het niet 

doen anders dan hij gesaijt hadde, soo sou ick voer die 14 elle tot een kuers geven tegen 4-4-0 

gelicken hij gesaijt hadde ende dan sou sij voert sien hoe sij het andere stijck krech ende sij 

heeft nu gerekent het grote stijck voer 130 ende het andere nu soo veel minder als 4 gulden 

die elle, soo dat ick eevenlens heb moeten geven 14 schellingen die elle, komt voer mijn 58-

16-0 ende had ick die hellift willen hebben, soo te weten 7 fierendelen meer, soo sou het mijn 

quansus in die gulden gebat hebben, dan sij hadden liever om haer manteltge niet te schennen 

dat sij het hiel. Trijntge Kornelis het van Nellittge hier van gehadt om dat sij daer me om 

gelopen hadde 1-10-0.  

 

Ick heb tot dese kuers noch een sestienendel maniste kaf toe gekoft tot Nanningen, daer ick 7 

dalfe stuiver voer gegeven heb, om dat het bij het sckijen van die blom te pas quam, dat is nu 

voer op het eene klet geset. Nu is die blom onder ront om evenlens. Ick heb gehadt tot onder 

om ses talf elle lijnt van die elle een rij rijae rijael, komt tesamen een gulden met 2 strenen sij.  

 

[fol. 29] [scan 76.30] [rechterpagina]  

 

[linkerkolom]  

 

Ick heb Nel Tijsen wederom op den 3 julius gegeven 12 ryckxdaelders, te weten 30 gulden 

voer die ouwe botschap.  
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Ick heb onse Jannijttge op den 16 julijs 3 gulden aen gelt gedaen, om dat sij Jan Tijsen betalen 

sou van het goet dat sij tot haer lijffen gehadt hadde op het fierendel jaers heuir, dat na Sint 

Jacop eerst in sal gaen. 

 

Ick heb Aelbert Jansen gegeven van mijn huis die kosijns te witten ende die balij te ferruwen 

met 4 dueren te ferruwen ende voerts het luijck boven met 4 faijnster, dan voert te over olijen, 

tesamen 14-16-0.  

 

Ick heb 3 elle in 5 sestienendelen laken gehadt op het Kruijswerck tot 2 blauwe 

schorteldoecken van 1-2-0 die elle, komt tesamen 3-13-0 met 6 elle tot lijnt tot banden van die 

elle een halfe stuiver.  

 

Ick heb tot Gerrijt Aeriaenson een paer Spaens leren schoenen laten maken, daer ick 2-8-0 

voer gegeven heb ende Harmen hadde maer 2 gulden gehadt dan dese sijn gepolijfijt.  

 

Mon frere van Nesse ende ick hebben doen wij na Uuttrecht waren 13 dagen elckx een paert 

gehadt van een daelder daechs, komt tesamen 39 gulden, behalven die kost die wij mede 

betaelden. Nu hadden wij mon frere sijn wagen ende Jacop sijn broer Kornelis Wechterson 

die forden se. Die gaven wij daechs 7 stuivers ende die kost, komt tesamen 4-11-0. Daer heb 

ick mede die hellift toe gegeven. Wij waren tot Uuttrecht een weck, daer heb ick mede die 

hellift van die ongkosten van die paerden betaelt, vorts hadden wij een gemenne buil die dat 

daren wij met ons drien uut betaelden in die harberchgen, soo dat mijn die raijs omtrent 

gekost heeft in die 60 gulden.  

 

Ick heb nicht Opstraten maijt 3 oorden van een rijckxdaelder gegeven om dat ick daer een 

weck waer, mon frere Van Nesse een hele rijckxdaelder met sijn wijf, mon frere Nobel met 

sijn fieren ende dan Margriet gaf een gout gulden met een daelder van 1-10-0. 

 

[rechterkolom]  

 

Ick heb onse Janne doen ick van Uuttrecht tuis quam een onderhuijffen gekoft tot haer 

welckom met klaijnne swarte strepis van 10 stuivers.  

 

Wij hebben van Haerlem gekregen 7 schapenkaessen de die tesamen woegen 26 pont in een 

fierendel, daer heb ick 2 of van 7 pont, maseur 2 van 7 pont in een fierendel, mon frere 3 van 

10 pont in een fierendel, komt tesamen 24 pont in een half, die anderhalf pont is bedrocht, ick 

heb voer mijn 2 gegeven het pont is 3 stuivers 1-3-0.  

 

Ick heb Annijttge Kuens in Den Haech 2 lappis lo met gefrijsert haer laten maken van maseur 

Nobel haer haer, om op mijn haer te dragen om die kau, daer ick 2 gulden van het stijck 

gegeven heb heb, komt 4 gulden voer die twe.  

 

Ick heb tot mijnheer Katers gestiert te Hoege Lieve Frou 5 halfponts witte wasse kaersen, 

komt 2-17-8 ende maseur 5 tot mijnheer Pauue.  

 

Ick heb van Leene gekregen een plateltge met kriecken van haer bompe, daer ick Dieuer 3 

stuivers voer gaf, maseur mede soo veel.  
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Ick heb Gerrijt Tijsses wijf Lijntge twe binnewercken laten wercken tot hangende lobben, 

daer elckx 2 elle in een fierendel aen is, die een is het sil die silferen kants binnewerck, daer 

van gegeven 17 stuivers ende het ander 12 stuivers van die elle, komt tesamen 3-5-0.  

 

Ick heb mijnheer Kater op Sinte Bartelmiesenavent verert door mon frere Nobel met 3 halfe 

rijers om dat hij na Brabant sal raijsen tot tergelt, komt tesamen 18 gulden.37  

 

Ick heb tot Lijsbet van Taylijngen gehadt een half elle binnewerck van 7 stuivers die elle ende 

een half elle van 5 stuivers die elle om op die binneborden van die hangende kragen te naijen, 

komt tesamen 6 stuivers.  

 

Doen ick met onse wolck na Langedick waer, doen gaf ick 1-8-0 Jacop Sijmense voer die 

schuijt, soo dat mijn die raijs omtrent 3 gulden kosten met bier ende peren.  

 

Ick heb een elle min een sestienendel van Dieuer Moers linnen van maseur tot 4 paer socken, 

daer ick 15 stuivers voer gegeven heb. Gurt heeft er een paer hemden of ende Trijn een.  

 

[fol. 29 verso] [scan 76.31] [linkerpagina]  

 

[linkerkolom]  

 

Doen ick met ko neef na Schagen waer, dat wij elckx een paert namen, soo gaf ick een 

daelder voer mijn paert. Ick gaf Kornelis sijn 7 stuivers ende mon frere Nobel 6 stuivers voer 

het gras ende neef hadde 7 half broden gehadt.  

 

Om rijstort te backen sal men nemen een half pont rijs met een half pont krenten ende dat in 

wijn te koken geset ende als het genoch is, soo sal men der anderhalf fierendel suijcker in 

roeren met een loot kanel ende een stijck boter ende dan sal men 't in die korst doen. Men 

moet een pijntge wijn hebben tot een half pont rijs. Dit is altemael pas tot in mijn pannijttge.  

 

Ick heb van die Haechse snijers Mari gekoft 2 elle in een half fierendel sijen floers van dardalf 

fierendel bret tot 3 kappen, die elle kost 1-5-1, komt tesamen 2-15-0.  

 

Ick ende maseur Nobel hebben elckx een half dosijn Fnetse roo wijnglasis gekoft, daer wij 

elckx een halfe ryckxdaelder voer gegeven hebben.  

 

Ick heb onse Jannijttge op den 9 september weder 3 gulden aen gelt gedaen op hetselfde 

fierendel jaers van Sint Jacop, dat sij na Ammersfort stieren sou, om dat haer rock uut die 

lommert gelost sou worden, soo dat sij nu te Alderhaijlijgen maer 4 gulden hebben moet.  

 

Ick heb tot Trijn Sijmense een schuttel gekoft, daer ick een stoter voer gegeven heb, met noch 

2 wijtte sijsiertgis daer om after aen die mantel van die schortien te hangen, daer ick 7 dalf 

stuiver voer gegeven heb.  

 

Ick heb een grote bierkan gekoft, daer ick 12 stuivers voer gegeven heb, van het deckxsel 

gegeven 8 talfe stuiver.  

 

                                                 
37

 Zie Hans Dijkhuis, Descartes, zijn Nederlandse jaren, Amsterdam 2022, p. [...]. Pastoor Kater keerde in 1634 

terug naar Leuven om zijn doctorsgraad in de theologie en rechten te halen. 
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Ick heb onse Jannijttge op Sinte Mateuisendach weder een gulden gegeven, om dat sij geen 

gelt en hadde, dat sij haer sou laten koppen, soo dat sij te Alderhaijlijgen noch 3 gulden 

hebben moet.  

 

Ick heb van mijn waijer tot Amsterdam gegeven van te ferruwen ende wat te verklainnen  

1-5-0.  

 

Ick heb van het jaer 4 lommen gehadt van 15 stuivers het stijck, komt tesamen 3 gulden.  

 

[rechterkolom]  

 

Om marsepaijn te maken sal men nemen te hellifte meer suiker als amandelen, hoe witter 

suiker hoe beter. Die amandelen sul men klaijn stooten. Soo die amandelen heel nat sijn, soo 

sul men die in een nieuwe pan wat drogen, oock niet lang, want men sou se dan cunnen rollen, 

die suicker met die amandelen in malkander gedaen met een waijnichge roswater. Men mach 

daer wel een waijnichge meel bij doen. Als sij nu uut gerolt is sulle men se leggen onder een 

koperen decksel. Als sij nu half genoch is sul men daer over strijken met een fertgen 

rooswater, karnarij suicker daer in gedaen, soo dick als een suroeptgen.  

 

Om amandeltoert te backen sul men nemen een half pont amandelen ende anderhalf fierendel 

suicker ende daer een half kommetge half butter ende half melck in met 3 dore van aijeren. 

Sommige doennen daer geen melck in maer soo veel meer butter met wat rooswater ende wat 

aijeren oock wel meer ende menich rijfter wittebroot in.  

 

Om flijckerdillen te maecken sal men nemen 2 pont fles, het sij ke kalfsfles ofte werenfles 

ende een fierendel speck met een grote lamoen ofte 2 klaintgis. Het fles laet men eerst tot die 

flaishouwers wat ende dan hacken ‘t men selsfer noch wat klaijnder met die lamoen ende het 

speck daer in. Dan daer wat folij in gedaen met wat musschaet ende een aij met een stijck 

boter daer in geroert, het wit mede. Dit dan aen toepetten gemaeckt ende in een net van een 

schap gewonnen ende dan die te kopen geset met een kop petwater ende een stuick boter 

onder in die pot ende dan fier onder ende boven. Soo plegen sij tot joffrou Van Sonnevelden 

te doen. Sommige nemen geen speck noch geen lamoen maer mede wat sout daer in met wat 

ander kruit gelicken nagelen ende wat peper mede.  

 

Onse maseur Van Nesse saijt dat sij Italiaense steen tot Enckhuijsen gesien heeft, die spier wit 

bleef om dat sij in sant lach. Die stopsticken, die aen die kant lagen, die waren geel om datten 

daer die stentgis op stonden die onder het beschot waren ende van dieselfde stenen lagen tot 

die vrou haer susters in een kamer in kalck, die maseur mede wel gesien heeft, die waele ware 

alle gaer geel van die kalck ende het was van dieselfde stenen.  

 

 

[fol. 30] [scan 76.31] [rechterpagina]  

 

[linkerkolom]  

 

Ick heb Kornelis Pauuelson van een nieut hart met een nieuwe trecker gegeven van elckx 3 

schellingen, komt tesamen 1-16-0 in onse petwaterspomt.  

 

Ick heb van Willem Pieterson gehadt 54 pont in een half herriftskas van een stoter het pont, 

komt tesamen 6-17-0.  
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Ick heb mon frere Nobel gegeven 3-7-8 tot voer mijn hellift tot die verpondingen tot Schagen.  

 

Wij hebben van die stienen die te Schagen op die sael leggen 36 van over gehouwen, daer 

maseur al die grauen van gehadt heeft doen sij haer stoepen liet leggen, te weten 19 grauen 

met 2 blauwen ende ick heb 15 blauwen gehadt, dan sij hebben mijn voer dat ick 3 minder 

hadde 3 schellingen daer voer gegeven.  

 

Maseurs Wendel wos die kleren eerst 2 mael over, aleer sij se in het heet sette ende dan in het 

ende, als sij se daer dan weer uut gewassen hadde, dan weder in het heet ende dan daer voer 

die fierde raijs uut gewossen ende dan te felt gelaijt, maer altijt 4 mael over gewossen ende 2 

mael aleer sij se in die broeij sette.  

 

Ick heb weer in mijn hoycke pars een nieut fysel stocke in laten draijen, daer van gegeven 6 

stuivers.  

 

Ick heb van Neltge nicht gekregen 4 haylichgis dat van Bochkstel gekomen is, het eene 

haijlichge is een witte print ende is van Kuelen gekomen ende is met Onse Lieven Heer sijn 

sper duer het hart van hem heen gesteken, het geen daer in staet. Maseur ende ick hebben 

elckx een tientge gekregen. Noch heb ick eenen sijen kapittelstock gekregen om in een boeck 

te leggen. Anne ende Katrijna hebben elckx een besse, die een een ienhorrentge, die ander een 

Lammijttge Goets.  

 

Ick heb van het jaer noch anderhalf 100 mant tuirf op gedaen, 75 van een man die Gerrijt hiet, 

daer maseur mede soo veel of hadde ende 75 mant van sijn broer die hiete Pieter. Daer hadde 

mon frere die rest of het 100 voer 16-10-0, komt tesamen 24-15-0 met 3 gulden van dragen 

ende manden.  

 

[rechterkolom]  

 

Ick heb op den 23 october anno 1634 een half sacke sout laten halen dat maer aen getaijkent 

is, daer van gegeven 1-11-0 van kop. Ick heb op den 25 october noch een halfe sacke sout 

laten halen dat maer aen getaijkent is. Hier van 3-7-8 gegeven op den 29 junij anno 1635.38  

 

Ick heb van mon frere Nobel een halfe os gehadt gehadt, daer ick 25 gulden voer het fierendel 

gegeven heb. Wouter Gerrijtson ende mon frere Van Nesse elck mede een fierendel.  

 

Ick heb onse Janne op Sijnte Sijmen ende Judendach een half jaer heuir gegeven, daer sij te 

Alderhaijlijgen mede betaelt is, komt 15 gulden.  

 

Ick heb onse Jannijttge doen mede 3 gulden aen gelt gegeven daer sij mede te Alderhaijlijgen 

1634 betaelt is.  

 

Ick heb van Willem Willemsen 4 elle luergoet gehadt tot een onder wollen hempe van 16 

stuivers die elle, komt tesamen 3-4-0. Maseur Nobel hefter wel 10 elle of gehadt.  

 

Ick heb tot Jan Kornelissis gehadt 36 pont kaersen van die 12 in het pont ende 4 pont van die 

                                                 
38

 De aantekeningen over 1635 beginnen pas op fol. 31, maar toch lijkt de laatste zin niet later bijgeschreven te 

zijn. Zegt dit iets over hoe vaak Maria haar kladaantekeningen in het memorieboek verwerkte?. 



99 

 

6 in het pont. Dan ick hadde noch 2 pont van die 6 in het pont. Het pont is sestalfe stuiver, 

komt tesamen 11 gulden.  

 

Ick heb op Aldersielen heer Heinderijk, heer Kater, die minnebroer, heer Pau ende heer Dirck 

met haer fijven elckx een daelder gestiert van 1-10-0 om voer die sielen te bidden van mijn 

voerouders.  

 

Ick heb mester Heinderijck voer Alderhaijlijgen gegeven 9 ryckxdaelders tot behoef van die 

schout, komt tesamen 22-10-0.  

 

Ick heb tot Jannijttge Kornelissen gehadt te Alderhaijlijgen 5 witte halfponts kaersen, die ick 

tot mijnheer Pauwen gestiert heb ende maseur tot Katers, komt tesamen 2-17-8.  

 

Ick heb heer Dirck mede te Alderhaijlijgen 5 witte halfponts kaersen gestiert, die wat korter 

gemaeckt waren, komt mede 2-17-8.  

 

Ick heb Frerijck Jacopson 5 dagen na Alderhaijlijgen 5 halfe rijckxdaelders gegeven tot 

behoef van die schamelluij, komt tesamen 6-5-0.  

 

[fol. 30 verso] [scan 76.32] [linkerpagina]  

 

[linkerkolom]  

 

Ick heb een nieut keteltge met 3 voeten laten maken, daer anderhalf mengelen in mach. Het 

pont kost 15 stuivers ende het wecht 5 talf pont in een half fierendel ende mijn ouwe keteltge 

voch 3 pont in een fierendel ende dat streckt half gelt, soo dat ick noch voer 3 pont heb 

moeten betalen, om dat het nieut soo veel meer bedroech 2-5-0. Noch van het keteltge 

gegeven van vertynnen 3 stuivers.  

 

Ick heb van Anne Frerijckx een tonne waij gehadt, daer ick 2 gulden voer gegeven heb.  

 

Ick heb weder van mijn schel van voren gegeven van suderen, om dat hij geborsten was van 

schellen 6 stuivers ende van het isserwerck van vermaken 6 stuivers Krijn van of ende weder 

aen te smijten gegeven.  

 

Ick heb dat klaijnste stijck van 20 elle, dat nijcht Van Eenygenburch van Nellittge Semanse 

gehadt hadde met wat geschoren dinchgetgis daer in over genomen voer 3-10-0 die elle, komt 

tesamen 70 gulden, om een kuers met een manteltge of te maken ende maseur Nobel heeft een 

kuers gehadt van het andere stijck van nanijst ferwel, daer ick die mijne of gehadt heb mede 

voer 14 schellingen die elle, gelicken ick het gehadt heb. Nu sal nicht een manteltge van die h 

rest hebben.  

 

Ick heb tot Kornelis Pauuelsis gehadt 6 mettgis grau erretten voer 1-7-0 ende 4 mettgis groene 

van 4 stuivers het mettge.  

 

Ick heb tot mijn keurs gehadt 6 talf elle min een half fierendel lijnt van die elle een rijael, 

komt tesamen 19 stuivers min een oortge, noch aen sij ende lijnt 10 stuivers.  

 

Ick heb Jannijttge Kornelis van mijn onder wollen hempe gegeven 10 van maken, daer toe 

gehadt 4 elle. Die elle kost 16 stuivers.  
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Ick heb van Wyberich Maertens een elle suart smaldoeck laten halen van 6 stuivers die elle, 

tot het stijcke dat ick hadde om een kletge te maken tot die kuekens schorstien after het foijtge 

te hangen.  

 

[rechterkolom]  

 

Ick heb tot Willem Willemses gehadt 4 elle lijnt met strepis daer deur tot om die armgaten van 

mijn bomte mantel van 4 stuivers die elle, komt 16 stuivers tesamen, noch aen sij ende lijnt 6 

stuivers.  

 

Ick heb Jan Aeriaensen van myn bonte manteltgis van bonsems gevoert gegeven 1-6-0 van dat 

hij uut het een van het moijste in het ander geset het ende het een vort op gemaeckt, noch heb 

ick hem van 2 elle materen kanten gegeven om voer aen te setten, 1-8-0 die elle, 14 stuivers.  

 

Van Luijdu Sijmems hebben die vrijers gehadt van dragen 40 gulden ende die burvrijsters 

voer haer hoeijtgis maken mede 40 gulden, komt tesamen 80 gulden.  

 

Ick heb Leene een paer kousen laten braijen, daer ick 3-3-0 voer gegeven heb ende van 

ferruwen gegeven 10 stuivers.  

 

Mon frere Nobel heeft mijn een half elle gekloft root scharlaken gebrocht van Amsterdam, 

daer ick 2-5-0 voer gegeven heb.  

 

Mijn isseren spit was 5 talf voet lang. Nu heb ick Dirck Klaesse daer anderhalffe voet noch 

aen laten maken, daer 12 stuivers of gegeven. Maseurs spit is 7 dalf voet lang scharp.  

 

Ick heb in die Kapel Stech een stroo bocken gehadt van 2-14-0.  

 

Ick heb Baert Klaesse van Islande Hem39 met die rietbos op Langedick van meten gegeven 

ende met het kaertge daer van 7-10-0, met noch 15 stuivers aen Aris Bartelmiesen, die hem 

die raeckx geholpen hadde dragen, noch van verterde kosten gegeven van Baert Klaessen 2-5-

0.  

 

Ick heb Gerrijt Aeriaensen van een paer enckelde Spaens leeren schoenen gegeven een 

gulden.  

 

Ick heb Krijn gegeven van een paer besemstocken 2 stuivers.  

 

Ick heb mester Heinderyck een kron van 2 gulden gestiert tot mijn vader salijgers 23 jaergetij 

te doen.  

 

Ick heb van Jan Kornelisse gehadt 5 gele wassen halfponts kaersen tot dieselfde jaergetij, 

komt 2-7-8.  

 

Ick heb tot Jannijttge Kornelisse gehadt tegen karstijt 5 halfponts witte wasse kaersen van  

2-17-8 om op Katers kerck te geven ende maseur sal nu tot Pauwen geven.  

 

                                                 
39

 Maria bezit in Haringkarspel een stuk land met de naam IJslander Hem. 
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[fol. 31] [scan 76.32] [rechterpagina]  

 

[linkerkolom]  

 

Doen Neltge Welgeborens haer fierendel boter weer genomen hadde om dat het ferandert was 

van koleur ende smaeck, doen heeft Jannijttgen Heinderijckx mijn weer 2 half kinnijttgis 

butter bestelt, die eene van Kaijser tot Uutgest, daer gaf ick 8 gulden voer ende het voech 2 

pont over, ende het ander van Trijn Pieters uut die Nieuwe Port in Kaijsers huis, daer gaf ick 7 

gulden voer in het voech 4 pont over. Het een van Kaijser krech ick 14 dagen voer karstijt 

ende het ander een weck voer karstijt.  

 

Ick heb tot Gerrijt Wouterssons gehadt 31 brotgis van 6 talfe stuiver, komt te belopen 8-10-8. 

Noch heb ick er 3 gehadt bij het statshuis tot Anne Klasen van 4 stuivers het stijck.  

 

Ick heb noch 3 broden tot Gerrijt Woutersis gehadt van het stijck een daelder, voer nicht 

Katrijna ende Anna ende Gertruijt elckx een.  

 

Anno 162540  

 

Ick heb Dirck Gerrijtson van een konin in die korst te setten gegeven 18 stuivers.  

 

Ick heb Kornelis Pauuelson van een nieut hart in onse regenwaterspomt gegeven 18 stuivers 

ende van een nieut leer om die trecker van maken gegeven 10 stuivers, komt tesamen 1-8-0.  

 

Ick heb Jannijttge weer gewonnen op den 14 janneuarijs, weder voer een jaer, eelckx met een 

half jaer of voer die oude heuir, te weten 40 gulden in het jaer.  

 

Ick heb onse Jannijttge weckx voer Onse Lieve Frou Lichtmis een fierendel jaers heuir heuir 

gegeven doen sij Maddaleen een paer kousen hadden laten braijen, daer sij te Lichtmis mede 

betaelt sal wesen.  

 

Ick heb een maijse gewonnen voer een jaer, elckx met een half jaer of voer een naijstertge. Sij 

is 14 jaer out ende hiet Josintge Abrahams. Aechte Kornelis, die stijfter is haer muet. Sij sal 

maij 1635 in haer heuir komen ende sal niet in het jaer winnen als die kost. Ick heb haer tot 

een gotspenninck gegeven een halfe rijckxdaelder, doende 1-5-0.  

 

Ick heb tot mijnher Pauuen te Lichtmis 5 halfponts witte kaersen gestiert, komt 2-17-8 ende 

maseur tot Katers.  

 

[rechterkolom]  

 

Ick heb Kornelis Pauuelson 3 schellingen weer gegeven van een nieuwe trecker in mijn 

petwaterspomt, doen hij befroren gewest hadde.  

 

Ick heb van Neltge nicht, doen Wijfen Kornelis gestorven was een haijlijchgen gekregen daer 

Onse Lieve Frou met haer lieve kint in staet. Sij hadden 't van pater Joost gekregen.  

 

Om appelen uut die het friesen te houwen sal men een natte doeck nemen ende leggen se daer 

                                                 
40

 Er staat 1625, maar bedoeld is 1635. 
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over heen, daer sal al die kout in trecken ende die appelen sullen ongbefroren bluijven.  

 

Ick heb Gertruijt van Nesse haer min, doen sij gong, geschoncken 2 rijckxdaelders ende 

maseur Nobel die heeft haer een gegeven.  

 

Ick heb tot Sijmen Aerisses op die Afterdam 2 koperen rijngen laten maken, die eeven grot 

sijn gelicken die te Schagen, daer ick 1-16-0 voer het stijck gegeven ende die te Schagen heeft 

Jan Wouterson voer gehadt 2-5-0 voer het stijck.  

 

Ick heb Jan Kornelisse van die lijst onder aen mijn saeltgis mantel gegeven van maken met 

fijn hout 1-10-0, daer die rijngen in hanggen.  

 

Ick heb Leene mijn suarte gebrayde kousen een endden onder aen laten braijen om dat se mijn 

te nau waren, daer van gegeven van braijen ende garen ende weder van suart ferruwen 

tesamen 1-5-0 ende die andere endden die van die mijnen gekomen sijn, die heb ick Janne aen 

een paer ouwe grauwe enden van haer kousen laten setten, want het nieuwe onderendden 

waren, die van mijn kousen gekomen waren. Hiervan heb ick Lene gegeven 5 stuivers.  

 

Ick heb Gerrijt Aeriaenson gegeven 2-10-0 van een paer muijlen met een paer enckelde 

Spaens leren schoenen. Noch gehadt tot dieselfde muijlen 3 elle min een fierendel kort, komt 

elf stuivers.  

 

Ick heb Krijn van mijn laddertge van elf trap van maken gegeven 1-6-0 ende van ferruwen 6 

stuivers. 

 

Ick heb te Paessen 5 wijtte halfponts kaersen gehadt tot Jannijttge Kornelisse, die ick tot 

mijnheer Pauuen gestiert heb, komt tesamen 2-17-8.  

 

Ick heb tot Gerrijt Woutersis te Paessen gehadt 25 wielbrotgis van 6 talfe stuiver het stijck, 

gelijcken die slijters, komt tesamen 6-17-8. Daer hetter Lene die braijster een of gehadt met 

Maddelen Jans hierafter ende Willem Moer met Griet, die hekelster.  

 

[fol. 31 verso] [scan 76.33] [linkerpagina]  

 

[linkerkolom] 

  

Ick heb tot Kornelis Kornelisses een ham gekoft van omtrent elf pont ende het pont sestalfe 

stuiver, met noch een stijck speck van omtrent 8 pont, het pont 5 stuivers.   

  

Ick heb Jannijttge op paesdinchsdach een fierendel jaers heuir  gegeven daer sij maij 

toekomende 1635 mede betaelt, komt 10 gulden. 

  

Ick heb Janne doen mede een half jaer heuir gegeven, daer sij mede te maij 1635 mede betaelt 

is. 

  

Ick heb 2 nieuwe schorteldoecken laten half blau ferruwen, daer ick van het stijck 6 stuivers 

gegeven heb.  

 

Ick heb een half elle wit kaersaij laten kopen tot 2 wrijflappen, daer ick 14 stuivers voer die 

half elle gegeven heb.  
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Janne heeft 5 fierendelen min een sestienendel laken gehadt tot 6 huijfen ende 3 fierendelen in 

een sestienendel kamerijckx tot 3 huijfen. 

  

Ick heb van die bel om in die rechte midden een gouwen pijpe in te maken, om dat sij stijcken 

was gegeven 1-2-0 aen gout ende Lauueris 12 stuivers van maken, komt tesamen 1-14-0. 

  

Ick heb 2 albasteren langachtichge borrijttgis gekoft, die een van die Gebortge, die andere van 

die 3 Koningen met ebbenhouten listen die geflamt sijn, voer 6 gulden. Met noch een 8 kante 

borrijttge van albastert daer die Bruijlloft van Kanane in staet voer 1-16-0 gekoft. Alle 3 

tesamen voer mijn mantel in die voerkueken schortien. 

  

Ick heb 2 albasteren langachtichge borrijttgis gekoft voer mijn schorstiensmantel in het saelte, 

met vergulden lijsten, het paer voer 2-18-0. 

  

Ick heb 2 bierglasen gekoft voer 4 stuivers. 

  

Ick heb Janne ende Jannijttgen elckx een daelder tot haer mart gegeven van 1-10-0. 

  

Ick heb een grau houten platel gekoft om fis in te halen voer 6 stuivers. 

  

Ick heb een staelle fijngeroet laten kopen, daer ick 4 stuivers voer gegeven heb. 

  

[rechterkolom] 

  

Ick heb mon frere Van Nesse, bestevaer salijgers hellebaert met sijn rapier gegeven, maer hij 

en moet het niet wech geven.
 

  

Ick heb een tonnijttge suartsel laten kopen, daer voer gegeven 10 stuivers. 

  

Ick heb een groen blycken slamantge gekoft daer ick 13 stuivers voer gegeven heb. 

  

Ick heb tot Aeriaen Garbrantson 2 stoefen gekoft daer ick 8 stuivers voer gegeven heb. 

  

Ick heb tot Eese Janse 2 plateltgis gekoft, daer ick 6 stuivers voer gegeven heb ende noch heb 

ick 2 wat klaijnder gehadt daer ick 4 stuivers voer gegeven heb ende noch een grot wat 

slechter voer 3 groot. Ick heb eene klaijnte geroijlt voer een parcelaijnte van 0-3-8. 

  

Ick heb van Lijsbet van Taijlijngen een half elle kant gekoft tot een halse voer 6 talfe stuiver 

die half elle. 

  

Ick heb een maijt gewonnen 9 dagen voer maij, om dat het gesaijt gewest hadde dat Jannijttge 

blijven soude, die Neltge Pieters hiet ende dat voer een jaer, elckx met een half jaer ende sal 

in het jaer wijnnen 48 gulden ende ick heb haer tot een goetspennijnck gegeven een daelder 

van 1-10-0 ende sij sal te maij anno 1635 in haer heuir komen. 

  

Ick heb mijn grote roster die in die gang plech te hangen, die van bestevaer was, maseur 

Nobel gegeven om dat sij van mening waer om een grot te kopen. Dan ick heb bedongen dat 

ick se te len mach halen als ick se van doen heb. 
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Ick heb een nieuwe raechquast gekoft daer ick 11 stuivers voer gegeven heb. 

  

Ick heb een nieuwe witquast gekoft op die Nient daer ick 8 stuivers voer gegeven heb. 

  

Ick heb tot Kornelis Dircksis 2 platbomde stoelen laten fermatten daer ick hem 8 stuivers van 

gegeven heb. 

  

Ick heb een wrijfbarstel gekoft, daer ick 12 stuivers voer gegeven heb op die Mient. Met noch 

een schuijte van 6 stuivers. 

 

Ick heb Janne doen sij uut haer heuir ging 4 stuivers gegeven, om dat sij haer schaer sou laten 

slijpen, om dat ick se altemet gebesicht hadde. Of tot haer nieuwe fijngerhoet die sij gekoft 

hadde.   

 

 

[fol. 32] [scan 76.33] [rechterpagina]  

 

[linkerkolom]   

 

Doen het dinchgesdachs maij gewest hadde, doen ging Janne saterdaechs uut haer heuir soo 

als sij hier elf jaren gewont hadden ende andere Jannijttgen die ging sonnendaechs soo als sij 

hier een jaer gewont hadde ende Neltge Pieters ende Josijntge Abrahams die quamen doen 

mede weer op dieselfde dach, te weten sonnendachs.  

  

Ick heb Neltge doen sij eene sonnendaechs in haer heuir gekomen waer andere sonnendaechs 

een fierendel iaers heuir gegeven, daer sij te Sint Jacop mede betaelt sal sijn, om dat sij wat 

betalen soude het geen sij gekoft hadde, komt 12 gulden. 

  

Ick heb van Tomis Janson een half fat martsbier in gelaijt van 6 gulden die ton. 

  

Josijntge, doen sij eerst gekomen was heb ick haer gemeten op haer kousen ende sonder frong 

op het hooft ende sij was grot 5 talf voet min anderhalfe duijm. 

  

Ick heb heer Heinderijck een kron gegeven van 2 gulden tot mijn moeders salijgers 23 

jaergetij. 

  

Ich heb tot Jan Kornelijssis gehadt 5 halfponts gele wasse kaersen tot dieselfde jaergetij, komt 

2-7-8. 

  

Josijntge hadde 49 korale aen haer kettinchtge om haer hals ende ick heb haer daer 22 toe 

gegeven, komt tesamen 71 roo bloetkorale. Noch heb haer een ent van omtrent een fierendel 

van een silveren raeckxse, dat van die kettinch die aen mijn koker is, gebroken was, gegeven 

aen haer raeckxse van haer hartge, om dat daer een bantge aen was om dat het te kort was. 

  

Ick heb 3 stuivers moeten geven om een nieut enggelis aen mijn lijnckermantge in dit dat in 

die gancg hanckt. 

  

Ick heb van het jaer 5 talfe stuiver van emmergelt moeten geven. 
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Ick heb mijn ouwe luermant onder een nieuwe rant laten om maken met 3 nieuwe voetgis, 

daer of gegeven 4 stuivers. 

  

Nicht Katrijna heeft mijn beste falijfoude hoijck het klierte laten verklaijnnen doen sij te 

Haerlem te bruijllift was met nicht Tijn, daer sij 18 stuivers voer gegeven het. 

  

Ick heb Aechge van mijn jackge gegeven voer te vernieuwen ende vorts altemael te versien 

1-8-0. 

 

[rechterkolom] 

  

Die koperen rijngen die Klaes Sijmenson mijn gemaeckt hadde van eender grote als die tot 

Schagen, daer had ick hem 1-16-0 voer gegeven, die heeft hij weer genomen, om dat sij wat 

slijm waren ende hij heeft mijn weder een paer wat groter gemaeckt na sijn patroen, daer ick 

hem 16 stuivers op die andere gelaijt heb, om dat sij soo veel suarder aen koper woegen. Soo 

dat die nu het paer kosten 4-4-0. 

  

Ick heb tot Willemson gehadt 7 fierendelen in een sestienendel kaf met smalle strepis die ront 

om die arm lopen tot een paer mouwen, van 6 gulden die elle, komt tesamen 10-17-8. Noch 

tot dieselfde mouwen gehadt een half fierendel taf van 8 stuivers. 

  

Ick heb Aech Aecge gegeven van mijn maniste fluwelen kuers van in het foer te doen, met die 

bant op te setten ende die stotkant maer weer te naijen 12 stuivers ende mijn tarsenielle kuers 

mede soo te naijen 14 stuivers. Vorts had ickselfe die stotkanten die eerste mael op genaijt 

met die eene die git op ende die andere die kort op. 

  

Ick heb Neltge weder wonesdaechs na Pijnster weder een pont grot gegeven op haer halfjaer 

heuir dat eerst na Sint Jacop in sal gaen, soo dat sij te Alderhaijlijgen 1635 maer een pont grot 

van het half jaer heuir hebben moet. 

  

Neltge het van Ief Dirckx 4 dalf fierendel laken gekregen tot 4 huijffen die Sinte m Fransinte 

maken sal. 

  

Ick heb van het jaer van emmergelt gegeven 0-4-8 ende op andere jaren heb ick altijt gegeven 

0-3-12.  

  

Ick heb Neltge ende Sijnte elckx tot Anne Boetels gekoft een ondermuttse dat met die plat 

gedruickt was voer 5 stuivers het paer, dat ick haerluij gegeven heb. Noch koft er Neltge een 

voer haer, dat geschildert waer voer 2 stuivers. 

  

Ick heb heer heer Heinderijck op Haijlich Sakramentsavent 5 halfe rijckxdaelders gegeven tot 

sijn kostgelt, komt 6-5-0. 

  

Ick heb Frerijck Jacopson 5 halfe rijckxdaelders gegeven op den 12 junij tot behoef van die 

schamelluij, komt 5-5-0.  

  

Ick heb Fransijntge weder gemeten doen sij een dach minder als 7 weken tot mijnenden 

gewest hadde. Weder op haer kousen ende sonder frong op het hoft ende doen was sij elcke 

weck een duijm gewossen, te voren was sij 5 talfe voet min anderhalfe duijm ende nu was sij 

5 voet min een halfe duijm. Doen foer sij andere daechs na Laijen. 
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[fol. 32 verso] [scan 76.34] [linkerpagina] 

  

[linkerkolom] 

 

Ick heb van die Haechse snijers Marij gekoft anderhalf elle min een sestienendel sije floers 

van dardalf fierendel bret tot 2 kappen van 1-4-0 die elle.  

 

Noch heb ick van haer gehadt een half elle kant tot een halse met een ronde lelij daer wat 

Duits werck in komt van 9 stuivers die elle, met noch een tuilpe van 10 stuivers, met noch een 

binnewercke van 4 stuivers al mede tot halsis.  

 

Ick heb tot Aechte Pietselle een half elle kant laten halen tot een halse om bij een 

bijnnewercke te staen, daer ick 3 stuivers voer die half elle gegeven heb.  

 

Ick heb van maseur Van Nesse een haijlichge gekregen daer Onse Lieve Vrou op haer kne 

laijt voer een wiechge daer haer lieve kint Iesus in laijt.  

 

Ick heb tot Gerrijt Tijsses 2 elle in een fierendel binnewerck laten maken tot een hangende lub 

van een als die kant was die ick hadde, daer ick Lijntge Michgiels 12 stuivers voer die 2 elle 

in een fierendel gegeven heb.  

 

Ick heb op Dronkennort een nieuwe kofter gekoft tot mijn messe, daer ick 0-3-8 voer gegeven 

heb.  

 

Ick heb tot Lijsbet Klaesse op die kamer een faijnster toe gehaelt ende daer fiel een bierglas 

van boven neer daer, daer ick haer twe andere wije Fnestse Fnetse glassis voer gestiert heb. 

Die eene had ick selfs ende die ander koft ick van Jan Marijnse voer 5 stuivers, noch koft ick 

er op dieselfde tijt een paer in Het Lantwijf van een glaseman, dat een gelick paer was met 

blau aen die voet, daer ick haer mede kuer of gaf, dan sij nam die witste daer die een wat 

hoger van was, daer had ick 8 stuivers voer paer gegeven.  

 

Ick heb tot Willem Willemses een paer gele kousebanden gehadt daer ick 3 elle toe gehadt 

heb van die elle 0-1-8.  

 

Ick heb een kinnijttge butter op die mart gekoft van een kloppe van Uutgeest die Maddalen 

hiet ende wont, men ick, bij een wenaer, voer 12 gulden.  

 

Ick heb een lappe smaldoeck gekoft van 2 elle voer 8 stuivers, noch een lappe van dardalf elle 

voer 9 stuivers om potdoecken ende wrijflappen of te maken.  

 

Ick heb Griete Klaes een ouwe decken laten suart ferruwen, daer sij 12 stuivers voer aijste, 

dan ick heb haer 18 stuivers gegeven dan sij dat voer haer moijtge. Dan sij wou daer een 

schelling van om gotswille geven die die aellemis toe quam die sou se hebben.  

 

[rechterkolom] 

 

Ick heb dat taferel, dat van die kussenkas die in het huis van Abraham Iaspersis gestaen heeft, 

gemaeckt is van Wouter Gerrijtse, ter schenk gekregen voer sijn hellift die hem daer aen was, 
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om dat sij een voet hoger was als sij op haer kas setten mochten. Dan ick heb Marijttge 

Wouters een rijckxdaelder gegeven, om dat ick sijn hellift niet voer niet hebben en wilde. 

Ende maseur heeft gesaijt dat ick se eevenlens halen soude ende maken se soo ick se begerde 

ende dat sij se dan na mijn doot voer haer hebben wilde, het geen ick haer niet beloft en 

hebbe. Nu heb ick Jan Kornelisse een paneltge in  die raem van die duer laten setten, daer ick 

hem van hout ende arbaijtlon 12 stuivers gegeven heb met noch 3 stuivers voer een paer 

isseren oogen om aen te hangen. Noch aen die kas verdient, daer hij maer hout tot 2 lisses 

gegeven het, voerts altemael mijn aijgen, 2-8-0, komt met het ander tesamen 3-3-0. Noch heb 

ick Matis die beltsnijer gegeven 2 gulden van een leu boven op die kas van snijen daer vader 

ende moeders wapen tesamen in staet ende Jan Kornelisse 5 stuivers van het hout van 

dieselfde leu met noch 8 stuivers van op die kas te setten ende een en ander daer mede aen te 

doen.  

 

Noch heb ick Kornelis Aeriaense gegeven van het paneltge te schilderen daer ick in die plaets 

van Maria Maddalene in sijt, recht voer dat sij bekert worde met Marta besijen mijn ende die 

mayt van Marta die haer komt seggen dat die Heer quam om haer te vergasten, soo als Maria 

daer na bekert worde in Sijmens huis. Ende voerts heeft hij die kas altemael beschildert met 

die leu ende die mannijttgis ende een klaijn borrijttge met een in eene pe kop daer een kruijse 

in staet met Onse Lieve Vrou ende Sint Jan, duer dat hij rekende 4 gulden aen verdient te 

hebben. Ende die kas gaf hij mijn kuer of hij se schilderde voer 4 pont dan of ick het liet ende 

dan wou hij vorts 8 pont tesamen hebben van die kas met het paneltge daer in ende het 

klaijnne borrijttge ende ick en wilde geen meer als 7 pont geven. Ende doen het gedaen was 

hebben wij het schel gemiddelt ende ick heb 45 gulden gegeven met malkander, dan hij saijt 

het geweldichge goekop te sijn. Als hij het weder doen soude begerden ‘t niet minder als 10 

pont te doen. Hij heeft mijn 4 pont gebon voer het paneltge met die raem daer maer om ende 

hij sou mijn  tronge tronie veranderen, hij gaef mijn noch een weck mijn bedenck, soo dat 

mijn nu die kas noch in als komt te staen op 53-6-0.  

 

Ick heb mester Gerrijt die Jong van mijn bort daer ick in geschildert waer laten uut doen ende 

hebber die Haijlijge 3 Foudicheijt laten op schilderen, te weten die kroning van Onse Lieve 

Frou, daer van gegeven 30 gulden. Met 4 stuivers doen die knecht van tuis brengen. Noch heb 

ick hem van hetselfde bort van 4 wapentgis gegeven die in die hoecken van die list staen, te 

weten van bestevaer ende bestemoer van vader aen die eene sij ende weder van moeder sij, 

mede soo 3 schellingen, komt tesamen 31-2-0.  

 

[fol. 33] [scan 76.34] [rechterpagina]  

 

[linkerkolom]  

 

Ick heb dardalf hondert houten gekoft van het 200 een ryckxdaelder, komt 7-10-0, noch om 

anderhalf 1000 van het 1000 t 3-15-0. 

  

Ick heb op den 2 julijs aen Nel Tijssen weder 12 rijckxdaelders gegeven om die ouwe 

botschap, komt 30 gulden.  

 

Fransijntgis hooftissertge wecht 2-19-0 aen silver ende het fasoen heb ick gegeven, dat was 5 

stuivers.  

 

Ick heb op den 9 junij anno 1635 mijn eeckfatge tot Aeriaen Elckes weder laten follen, daer 4 

dalf mengelen in gegaen is, het mengelen is 11 stuivers, komt tesamen 1-18-8.  
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Om nueteboemenhout bruijn te maken, gelicken die klauwen van mijn stolpbort, soo sal men 

halen voer een oortge aen staelwater tot die leertouwers ende bestrijcken ‘t daerme ende laten 

't in die son drogen ende dan weder een raijs ofte twemael met nuetebolsterwater over gedaen 

tot dat het dan bruyn genoch is.  

 

Ick heb Aechge 2 stuivers gegeven van het schueren van die rijnge in het saeltge. Soo hadde 

maseur Nobel van haer grote gegeven, sij wou maer 3 grot hebben, om dat sij soo klaijn 

waren.  

 

Ick heb 2 roo wijnsglassis gekoft die rontom gekarttelt sijn met een floijt, tesamen voer 12 

stuivers.  

 

Ick heb een kijnnijttge butter gekregen van Wouter Wouterson van Kasterkom voer 12-5-0, 

gelicken hij daer een verkoft hadde.  

 

Ick heb Allijt Jans 4 stuivers gegeven van een hanchgende kraech van insetten.  

 

Ick heb van het jaer tuirfgelt gegeven Besse, die Berger, Kornelisse Tatens, Sillittge, Ittge, 

Enggeltge, Jannijttge die die Brestraet wecht, Grietge Dirckx, Annijttge Hamme, elckx 3 

schellingen.  

 

Wauter Gerrijtsis ende mijn bleckvelt sijn goelick eeven bret, te weten 20 voet. Ende mijn is 

omtrent 32 voet lang en de sijne omtrent 40 voet lang ende mon frere Nobel is sijne omtrent 

37 voet lang dan bret als onse is.41   

 

Ick heb tot mijnheer Pauwen 3 witte halfponts kaersen gegeven tegen Hoechge Lieve Frou, 

want sij daer noch een hadden, komt 1-14-8.  

 

Ick heb Aelbert Jansen 6 stuivers gegeven van mijn laddertge van rot ferruwen met 2 letters 

op 2 brantemmers te vermaken, van een r daer een e of gemaeckt.  

 

[rechterkolom]  

 

Op Sint Jacopendach anno 1635 is moeder salijgers ende suster Van Alckemaden haerluijer 

graven verdolven, om dat die kerck verhoecht worde, al waer mon frere Nobel ende mijn 

broer bij gewest sijn, om dat sij het gebent schon hebben laten uut schoecken, al waer sij het 

in 2 nieuwe kissis hebben laten leggen daer sij 15 stuivers voer het stijck gafen, ende al waer 

moeders ende bestevaers gebent in gelaijt is ende noch hebbe sij het gebent dat in suster Van 

Alckemade haer graf lach, soo van haer als van haer vader ende broeder,42 in een kist laten 

leggen, daer sij 1-10-0 voer gegeven hebben ende hebben het weder in haer graf laten setten. 

Hier van die grafemaker geschoncken 2-10-0, komt tesamen 5-10-0, alwaer ick 1-16-10 voer 

mijn derdendel toe gegeven heb.  

                                                 
41

 Het is nog onduidelijk waar dit bleekveld gelegen is. Gezien de afmetingen kan het niet achter het huis zijn, 

omdat het erf maar circa 7 meter breed is. 
42

 De broer zal de jong overleden Floris van Alckemade (geb. tussen 1578 en 1587) zijn, wiens portret in 1613 

vermeld wordt (Mons, inv.nr. 645). Het gaat waarschijnlijk om graf nr. 77 (later nr 299 en 300) dat gemerkt was 

met een staande leeuw zoals in het familiewapen Van Alckemade. Zie RA Alkmaar, 1067 Inventaris van de 

Oude Kerkelijke Doop-, Trouw- en Doden- (Begraaf-) boeken te Alkmaar, inv.nr. 55. 5v en inv.nr. 56, fol 99. 

Het naastgelegen graf (nr. 78) was van de erfgenamen van Floris Maertsz van Alckemade. 
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Ick heb van Neltge nicht een brieffen gekregen tot een testament dat een ofneminch van het 

kruijs is daer Maria Maddalene bij sijt. Noch heeft sij mijn 2 klaijne brieffis gebrocht van die 

bagijntgis van Bockstel daer maseur daer een of hebben sal, daer het een seborij met het 

Haijlijge Sakrament in met die bul daer bij die ick na schrijven sal van die verdienste van 

hetselfde. Noch het sij mijn 2 nuesdoecken gebrocht die die bagijntgis genaijt hebben, die ick 

immers hebben most tot een verering daer die prins doen Den Bos over gegaen was. Mede 2 

eeven allelens gehadt heeft doer Anne Lammerts die doen noch leefde, hier voer heb ick 

Neltge nicht 2 rijckxdaelders gegeven om haer hier voer te geven, het geen Neltge nicht docht 

niet van no te wesen.  

 

Neltge nicht heeft an die bagijntgis van Bochstel gevraecht wat die luij wel gafen om tot 

harenden in het sielboeck geset te worden, het welck sij saijden alsoo die luij wilden.  

10 gulden hadden daer een van Amsterdam gegeven op het Bagijnhof, nu gafender wel 50 

gulden ende wel 100 gulden oock nu, docht haer. Als ick nu 150 gaf, daer voer wort alle 

vrijdagen dieselfde sielen dan op genoemt ende daer voer gebeden ende noch een tijt besonder 

mede dan die dach was haer vergeten. Oock docht sij als noch of ick 100 gulden gaf om op 

het sielboeck te setten ende noch 100 gulden, dat waer dan 200 tesamen om voer een jaer 

lanch alle da dagen een sielmis te laten doen, dat dat tesamen genoch was. Want het noch een 

kron sweckx is was die eenen 100 gulden.  

 

[fol. 33 verso] [scan 76.35] [linkerpagina]  

 

[linkerkolom]  

 

Ick heb tot Willem Willemsis een spret van kantorgoet op mijn bet in het saeltge gehadt om 

suinters te leggen, van groen op groen, gelicken maseur een van twederlaije roet een heeft. 

Mede eeven bret, te weten 3 elle lang ende dardal elle bret voer 14 gulden, gelicken maseur 

mede gegeven het. Ick wou het een fierendel langer gehadt hebben dan sij en worden der niet 

groter gemaeckt.  

 

Huffen met platte ploijen op het hooft moeten die ploijen niet verder komen te leggen als 

dardalf sestienendel ende die huif in voer aen met ploijen en al een half elle in een half 

sestienendel, want als die huijfen, saijt Aeltge Noldes, die hofden klaijnder geploijt sijn dan 

en sijn se geen goet fasoen. Sij komen anders beter.  

 

Ick heb van onse Neltge 3 beffen omtarrent daer ick een of gemaeckt heb ende heb van die 

een die kant gehadt met het kamerijckx van een ander ende van die derde het borrijttge. Ende 

doen heb ick se Sinte gegeven doen se gemaeckt was, want ick se van Neltge gekoft hadde 

voer 4 stuivers, want sijselfs daer voer het stijck 4 stuivers gegeven hadde doen se koft. Ick 

heb daer noch een van haer gekoft voer 5 stuivers dien ick Sijntge mede meen te geven, want 

ick haer noch wel 3 heb laten maken van mijn aijgen goet, die sij mede al heeft met 3 paer 

voer moutgis ende 3 halsis, die nerstijckes waren haere.  

 

Ick heb ger van klaijnne kramertgen een net kammijttge gekoft daer ick 3 stuivers voer 

gegeven heb.  

 

Noch heb ick van hem een koperen fijngerhoettge gekoft voer Sinte, die ick haer gegeven heb, 

voer 2 blancken.  
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Mester Gerrijt die Jong heeft mijn gesaijt, dat mijnheer Kater voer die 2 stijcke, die hij voer 

hem gemaeckt hadde, het eene van Tobias, het ander een Enggelse groet, 10 pont gehadt heeft 

voer doeck ende met een raem daer om tesamen. Hij achte het stijcke van Tobias vrij wat 

beter, al hoe wel het klaijnder was als het ander. Maerten Harmisse hadden hem selsf wel 7 

pont willen geven.  

 

Mester Gerrijt heeft mijn mede gesaijt, dat men van een roubaer die wapens van schilderen, 

met het wapen dat voer aen gedragen wort, met noch een voer het huis te hangen, duer 

malkander voer het stijck altijts geven 54 gulden ende Klaes Heck nam van Kabau van sijn 

grotemoer 84 gulden.  

 

Ick heb een koperen passertge gekoft voer 5 stuivers.  

 

[rechterkolom]  

 

Ick heb in die Kapelstech 4 lommen gehadt van 12 stuivers min een oortge het stijck.  

 

Ick heb van Aechge Elleberts op Sinte Mateuissendach een kettinchke gekregen dat sij mede 

gekregen hadde van Trijntge Pauuelis, Pauuelis Kornelissis dochter, daer een boeijtge van 

Onse Lieve Frou aen gemaeckt is om aen sijn arm te dragen, met het boecke daer bij daer die 

verdienste in staen. Daer had sij een halfe stuiver voer gegeven ende voer het kettingke en 

wou sij niet hebben. Nu heb ick haer een schelling tesamen gegeven daer sij 5 talfe stuiver 

voer om gotswille wou geven ende noch heb ick voer haer een vrouwenhoetge toe gelesen.  

 

Ick heb dochter Pau om raet gevraecht voer mijn arm, die mijn gesait heeft om boemolij te 

nemen ende doen daer gedroecht sout in dat wel klaijn gefrewen is ende dat met malkander op 

geson, tot dat het wort als een salliffe ende daer mede savens gesmert.  

 

Ick heb 3 dagen na Sinte Mateuis een 100 mant turf op gedaen van Gerrijt Janse, daer maseur 

ende ick over jaer mede of hadden voer 15 gulden het 100 ende 2 gulden van dragen met die 

manden.  

 

Gertruijt, mijn broer syn kint, heeft die eerste mael op Sinte Matewissendach anno 1635 die 

eerste mael begijnnen of te slaen om allen te lopen, soo als sij 6 weken over die anderhalf jaer 

out was.  

 

Om voer die korts sal men nenen voer een halfe stuiver aen wirremkruijt ende een halfe 

stuiver aen senepoer met een halfe stuiver aen onggepijnde hueninch ende dat in malkander 

gedaen ende dat gegeten tegen dat die korts aen komt, het sal datelijck over gaen.  

 

Ick heb mijnheer Kater 50 gulden geschoncken gehadt in sijn huijsraet, dat hij daerom kopen 

mochte het geen hem geliefde ende hij heeft Gerrijt die Jong daer 2 stijcken om laten 

schilderen. Die een een Engelse groet, die ander van Tobijas, daer hij 10 pont voer gaf, soo 

dat ick hem noch 10 gulden gegeven heb daer, soo dat hij dencken mach dat hij die van mijn 

heeft.  

 

Ick heb mij Anne Frerijckx voer 5 fierendelen waij gegeven 2-10-0 ende heb het al voer Sinte 

Michgiel op gedaen gehadt.  
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Lijsbet Klaes het haer ben gesmert met een halfe stuiver aen poepelijoene salf ende dat in een 

luijttge brandewijn wat op gewelt, dat is dan smerijnke dat heerom veel plech die luij te raet te 

geven voer beroertheijt ende het is haer mede geholpen.  

 

[fol. 34] [scan 76.35] [rechterpagina]  

 

[linkerkolom]  

 

Ick heb op Sijnte Michgielsdach, wesende den 29 september anno 1635 myn boete om een 

slaef te wesen van Onse Lieve Frou, die eerste mael aen gedaen, daer ick mede wil begrafen 

wesen als ick sterf.  

 

Ick heb tot mester Jaspers een paer witte gebraijde kousen laten kopen, daer voer gegeven  

1-6-0, om over mijn been te trecken terwil ick snachts smeer.  

 

Ick heb tot Wijberijchge Maertensse 4 dalf elle duailgoet gehadt van 4 stuivers die elle. Ick 

heb een grote fles met een klaijn elckx een nieuwe sroef aen laten maken, daer ick 10 stuivers 

voer het paer gegeven heb.  

 

Ick heb mester Gerrijt die Jong gegeven van 4 wapentgis in die 4 hoeckens van mijn bort van 

die Haijlige 3 Foudicheijt te setten. Te weten van vaders vader ende moeder ende an de 

andere  sij van moeders vader ende moeder, dan d ick eerst vaders vader geset hadde gelicken 

vader het altijt geset heeft sijn aijgen, om dat hij het verandert hadde om dat hij die jonste 

was. Met vaders helm wat te veranderen in sijn konterfaijsel, daer van gegeven 3 schellingen. 

Doen liet ick hem anderen daechs weder komen ende liet dat wapentge uut doen, soo als het 

vader altijt geset heeft ende hetter maer die 3 meerbladen allen laten setten, soo als het 

bestevaer altijt gehadt hade, soo dat dat nu mijn rechte 4 kartieren sijn. Noch liet ick hem 2 

leutgis setten daer 2 lelijen stonden op het schildt van het eene mannijttge op die kas in die 

kueken, daer ick hem weder 3 schellingen of gaf.  

 

Ick heb een grote fles met een klaijn elckx een nieuwe mant aen laten maken, daer tesamen of 

gegeven 8 stuivers.  

 

Ick heb Tijs Klaesse voer een blauwe sarck 15 stuivers te winst gegeven. Hij had se van Jan 

Doeve voer 7 gulden, ick heb hem 7-15-0 gegeven om after voer die duer te leggen over het 

gat van die sekret.  

 

Wij hebben 50 gulden gegeven voer een dubbelde sarck op moeder salijgers graf, doen die 

kerck verlaijt was ende aen kerckmesters betaelt van ongkosten 9 gulden, komt voer mijn 

derdendel te belopen 19-13-6 dat ick aen mon frere Nobel betaelt hebbe. Dese 2 grafen staen 

op het ouwe boeck nommere 77 ende nommere 77 allebaij allelens ende op het nieuwe boeck 

nommere 299 ende 300.43  

 

[rechterkolom]  

 

Ick heb Dieuer Moer 30 pont laten spijnnen ende doen sij blijnt worden, doen spon haer nicht 

Gillegont Jacopx, die bij haer wonden noch 3 pont, daer ick 14 stuivers voer het vlas gegeven 

                                                 
43

 RAA, 1067 Inventaris van de Oude Kerkelijke Doop-, Trouw- en Doden- (Begraaf-) boeken te Alkmaar, 

inv.nr. 57, fol. 99, inv.nr. 58, fol. 99, inv.nr. 59 fol. 136A, inv.nr.62, ongefol. nrs. 299 en 300, inv.nr. 67a, fol. 

151 en 155v. Het is een graf in de middenkerk en behoorde evenals nr. 301 toe aan de familie Van Alckemade. 
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hadde ende 8 stuivers van spinnen, komt tesamen over die 33 pont, 36-6-0. Ende 16 pont as 

gehadt om te sieden, van 3 stuivers het pont, komt 2-8-0. Noch van die ketel gegeven een 

stoter.  

 

Ick heb op den 23 october anno 1635 een sacke sout laten halen daer ick 2-18-0 voer gegeven 

heb voerts maer aengetaykent, hier van gegeven 3-7-8 op den 17 maij anno 1636.  

 

Ick heb van het jaer een halfe oos van mon frere Nobel gehadt daer ick 44 gulden voer 

gegeven heb ende Wouter Gerrijtson ende Albert die schilder mede elckx een fierendel.  

 

Ick heb tot Sijmen Aerrissis een koperen vergulde voete aen mijn verwielen juwelkoffertge 

laten maken, om dat daer een of stijcken was, daer ick 6 stuivers van geven most.  

 

Ick heb Neltge op Sinte Sijmen ende Judendach een pont grot aen gelt gegeven daer sij te 

Alderhaijlijgen mede betaelt sijn.  

 

Ick heb weder een nieut stolpe laten backen om over die k as te setten daer ick 4 stuivers voer 

gegeven heb.  

 

Ick heb heer Heinderijck op Aldergotshaijlijgenavent 9 rijckxdaelders gegeven tot behoef van 

die schout, komt 22-10-0.  

 

Ick heb Frerijck Jacopson mede doen 5 halfe rijckxdaelders gegeven tot in die buers tot 

behoef van die schamelluij, komt 6-5-0.  

 

Ick heb Aldersielen gestiert tot heer Heinderijck, heer Jan Kater, heer Dirck ende heer Pau 

met die minnebroer met haer 5 elckx een daelder van 1-10-0 om voer die sielen te bidden van 

mijn ouders.  

 

Ick heb tot Jan Kornelisses gehadt 40 pont kaersen, te weten 36 pont van die 12 in het pont, 

met 4 pont van die 6 in het pont ende ick hadde noch een pont van die 6 in het pont, het pont 

is sestalfe stuiver ende ick hadde 4 pont in een fierendel smeer gestiert, dat was 15 stuivers, 

soo dat ick 10-5-0 gegeven heb voer die kaersen.  

 

Ick heb in die Duijffes 6 mettgis grau orrijtten gehadt van 4 stuivers het mette.  

 

Ick heb noch in die Duijffis 4 mettgis groen oorrijttgen gehadt van 18 stuivers het fierlijch.  

 

Ick heb in die Kapel Stech een stroo bocken gehadt van 3 gulden min 2 stuivers.  

 

[fol. 34 verso] [scan 76.36] [linkerpagina]  

 

[linkerkolom]  

 

Ick heb Neltge weder op Sinte Willebordendach een pont grot op haer heuir gegeven, dat na 

Alderhaijlijgen of in gegaen is.  

 

Ick heb tot Maerten Harmissis een kan Spaense wijn laten halen daer ick 1-4-0 voer gegeven 

heb.  
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Ick heb mijn tijnne lavoer tot Lysbet Tuenisse van afteren een plate lots aen laten suderen om 

die stijfte, daer ick 16 stuivers voer gegeven heb ende doen heb ick het een Brabander laten 

beschilderen, daer ick hem 3 gulden voer gaf. Allebaert Jansen hadden van hem 8 stuivers 

verdient dat hij het vergult hadde ende ick heb noch oock daer na aen Albert gegeven 3 

stuivers, om dat hij die witte ende blauwe stientgis van onderen daer op gemaeckt hadde, soo 

dat ick aen datselfde lavoer aen koste gelaijt hebbe 4-7-0.  

 

Maseur Nobel ende ick hebben dieselfde schilder sijn kint in die kleren gesteken, daer wij 4 

elle in een sestienendel geel plets toe gekoft hebbe van 14 stuivers die elle, daer Jannijttge 

Kornelis een lijffen met lange panden of gemaeckt heeft daer sij 14 stuivers of hadde. Voerts 

heb ick daer een rocken of gemaeckt met 4 kordetgis daer om met 2 gele mutse ende een paer 

kousen, noch een paer gele gebraijde kousis van 5 stuivers voer het ionste kint, met noch een 

root onderrocke dat daer maseur het goet toe gegeven hadde. Noch gaf maseur een groen 

saijen foer daer ick 2 schortgis met 2 schorteldoecken of maeckte, met Jannijttge noch een h 

lijffe, daer sij 15 stuivers of hadde van maken. Dat korte was van geel ende groen saij, dat had 

ick selfs. Voerts hadden wij eenentwintich stalf elle kort gehadt van die elle een stuiver tot het 

gele goet.  

 

Ick heb een nieut asbesempe gekoft, daer ick 2 stuivers voer gegeven heb.  

 

Voer die geen die waterich sijn, die sal nemen een loot lafassat met een half loot kanel, dat in 

malkander gestoten ende daer altemet of gegeten.  

 

Ick heb van Jacop onse waijboer van het jaer gehadt 48 pont kas tegen elf gulden die 100 pont 

met 2 stuivers van waechgelt.  

 

Onse Neel Tijsse saijt mijn, dat voer een vrou die bij na op haer rekening is, seer goet is dat 

sij 3 kaersen op een autaer let branden teer eeren die 3 Haijlijge Geborte. Te weten teer eeren 

Onsen Lieven Heers Geborte ende Onse Lieve Vrou ende die haijlijge mans Sint Jans 

Geborte,  dat Ief Jans van Duijf, Jans Jacop van Marcken sijn wijf, altijt soo de. Wij en 

hadden dese kaersen soo dra niet laten opsteken of maseur Van Nesse verloste terstont.  

 

[rechterkolom]  

 

Ick heb van het die sarck die after voer die gangduer laijt in het pat over het gat van die sekret, 

het geen recht besije die got is ende 5 voet het ent van het gat van die drempel of te meten, 

Tijsse die grafemaker 7-15-0 voer gegeven, want hij se van Jan Doeve voer 7 gulden gekoft 

hadde ende Antonij heb ick aen een gulden gegeven van die letters van uut houwen met een 

kelck die daer op stont ende die grafemaker een gulden dat sij se tuis brochten ende Kornelis 

Maertse 15 stuivers van te leggen, komt tesamen 10-10-0.  

 

Ick heb mijn broers kint Gertruijt, doen sij 7 fierendel jaers out was, tot haer Sinter Nicolaes 

gegeven een stoffe van 4 stuivers met een emmertge van 3 stuivers, met een wiechge van 2 

stuivers daer ickselfs een poppe toe maecktge met een bette ende een deckentge ende een 

kussentge. Voerts een fynne koeck van een schellinch met een manijst van 5 stuivers, een 

marsepaijntge van 10 stuivers. Voerts een brief met andere suijcker ende h gorsijne met 

appelen, karstaijnijers ende grote nueten ende klaijntgis ende vorts dinchgittis van brot soo 

een ende ander. Vorts heb ick mijn broers 2 maysens met die mijnne elckx een lange koeck 

gegeven van een braspenninck met elckx 20 grote noten ende elckx 6 of 7 appelen, soo dat ick 
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al over die 3 gulden aen goet hadde. Oock heeft onse Sinte doen sij Dieuertge met het kint het 

goet hielp tuis brengen van mijn broer een schellinck gekregen tot haer Sinter Nicolaes.  

 

Mijn broers kint Gijsbertus van Nesse is beboren sonnendaechs na Sinter Nycolaes, wesende 

den 9 december anno 1635 smorgens tusken half sevenen ende sevenen, daer mon frere Nobel 

ende ick tesamen peet over sijn ende hebben hem elckx een dubbelde rosennobel gegeven met 

een silveren stijck, daer op die mijne Allebertus44 ende Elijsabet op stonden ende op mon 

frere Nobel die sijnne een hooft, elckx doende 3-3-0. Ick hadde die mijnne van mon frere 

Nobel gewijsselt ende mijn gouwe stijck hadde ick genomen van het gelt dat van broer Bicker 

verschoncken was ende mon frere Nobel hadde die sijnne gekoft daer hij 24 gulden voer 

gegeven hadde, soo dat onse pillegaef ons van elckx bedraecht 27-3-0. Ick heb doen mede uut 

datselfde gelt genomen van broer Bicker een gouwen dubbelde dubbeloen, die ick tegen nicht 

Anna geroijlt hebbe om 2 enckelde, die ick haer tot haer pijllegaef gegeven hadde om dat ick 

doen geen dubbelde en hadde die ick nu mede daer voer bij hetselfde gelt gelaijt hebbe, want 

Katrijna mede soo een van oom Van der Hullijft gehadt hadde. Dit gout van Anna is 

ongeroijlt gebleven, om dat ick dieselfde dubbeloenen daer niet voer hebben en moste, maer 

wel anderen die ick doen niet en begerde. 

 

[fol. 35] [scan 76.36] [rechterpagina]  

 

[linkerkolom]  

 

Ick ende maseur Nobels hebben Marijttgen Tanis, wesende die kraembewaersters van mijn 

broers kint Gijsbertus van Nesse die na mijn vader salijger genoemt is, elckx een nieuwe kron 

van 2 gulden geschoncken tot een vereerinch, om dat sij immers wel op het kint passen sou 

met mede die kraemvrou.  

 

Ick heb een half kinnijtte haring van Egmo Engmont op See gekregen, daer ick 2-7-0 voer 

gegeven heb met een stooter van exsis. Maseur Nobels hadde van hetselfde wijf een kinnijttge 

gehadt voer 4 gulden.  

 

Ick heb heer Heinderijck een kroon gegeven van 2 gulden om mijn vader salijgers 24 jaergetij 

te doen.  

 

Ick heb tot Jan Kornelissis gehadt 5 halfpont kaersen tot dieselfde jaergetij, komt 2-7-8.  

 

Ick heb tot mijnheer Pauwen te karstijt 5 witte halfponts kaersen gestiert, komt 2-17-8 ende 

maseur tot mijnheer Katers.  

 

Ick heb tot Gerrijt Woutersis te karstijt gehadt 30 brotgis van sestalfe stuiver het stijck, komt 

tesamen 8-5-0, met noch 3 van het stijck 1-10-0.  

 

Daechs na Alderkinderendach heb ick Neltge weder gevraecht ende sij sal weder blyven voer 

een jaer voer die oude heuir, te weten 48 gulden ende sal in gaen after maij 1636.  

 

                                                 
44

 Allebertus – Albert en Elijsabet (Isabella) / Albertus en Elisabeth. Albert en Isabella, aartshertogen, vorsten 

van de Zuidelijke Nederlanden (1598-1621). Isabella wordt op de munten aangeduid als Elisabeth. 
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Ick heb tegen Itge Koetenburchsen bruijlloft voer mijn nychten haer maijt een nieuwe braten 

rock gemaeckt, daer sij 5 elle in een half fierendel baij toe gehadt heeft van 1-7-0 die elle met 

5 korden die sij van maseur krech.45  

 

Noch heb ick haer een sijen manteltge gemaeckt daer sij 5 elle min een half fierendel toe 

gehadt heeft van 1-16-0 die elle.  

 

Noch heb ick haer een paer ferwielen mouwen gemaeckt die maseur gaf met noch een mof, 

daer wij 9 stuivers een rant gaven van swarte konijn met noch een grau koninsfel van binnen 

van 4 stuivers, het geen sij haer mede gaven. Noch heb ick haer een lakense rock 5 korden op 

genaijt met een nieuwe stotkant, daer sij 14 voer die stotkant gaf met 2 stuivers voer die elle 

kort.  

 

Doen maseur Van Nesse in die kram lach van haer kint Gijsbertus, doen heb ick een schal met 

suijcker gehadt, daer dardalf fierendel in was ende maseur Nobels voch die hare noch suarder. 

Van Gertruijt en hadt ick niet gehadt.  

 

Anno 1636  

 

[rechterkolom]  

 

Ick heb van het jaer brij gegeven Itge, blijnde Maerrijttge, Sillijttge, Kornelisse Tatens, 

Annijttge Hamme, Neltge Klaes, die suster van Klaes Frijer ende Besse, Engeltge Kornelissis 

moer, Jannijttge, Willem Moer met Griet ende Maddelen hier after, Grietge Dirckx ende 

Maddelen op die Leet met Michgieltgis wijf, die kraemvrou.  

 

Anno 1636  

 

Ick heb van het jaer die ratelwacht mede 12 stuivers gegeven tot haer nieuwe jaer gelicken die 

dieflaijers.  

 

Om kalfsooren te backen sal men nemen koken soetemelcken pap van Werremer muskuijten 

met een stijck boter daer in. Dan sal men nemen gewelde melck, daer sal men klaijntgis 

appelen in snijen, met die pap ende meel daer toe in roeren ende suijcker met aijeren daer toe 

met wat gijst ende dat temmelijcken dick. Daer van dan 2 of 3 gelijck an in eenen pan 

gebacken aen sullicke koeckis tot dat sij genoch sijn, dat sijn dan kalfsooren.  

 

Om dues gertgis te baeken sal men nemen van die moijste appelen gelijken guldelijnnen of 

anderen ende koken daer appelpent of met een goet stijck boter daer in ende voert agere does 

gemaeckt van suijcker ende wel klaijn geroert als die appelen mur sijn ende daer dan aijeren 

voer gegoten in een pan, dan is dat wel sullicken struijfen als het gebacken is.  

 

Jan Klaes hadde in die slachtijt 8 mettgis sout van mijn gehadt ende Aechttge Kornelis 2 

mettgis, elck een dubbelde stuiver min als tot die komens, daer had het 5 stuivers gegouwen 

ende sij hebben mijn 3 stuivers gegeven, komt tesamen 1-10-0.  

 

                                                 
45

 Ida Coetenburg trouwde met Jordaen Stoop. Zie voor haar portret uit 1670 door de monogrammist B.v.H. de 

database van het RKD, IB nummer 80186. Het huwelijk werd niet gevonden in Alkmaar (ondertrouwregisters 

voor gerecht pas vanaf 1646 bewaard). 
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Ick heb Matis van doot Lieven Heertge van onse Neel Tijsse die sij saijde noch van Marijttge 

Moer uut het Middelhof 46 gekregen te hebben, gegeven van een nieut kelcke van snijen met 

een nieut boven ent aen het kruis te maken 8 stuivers ende Albert Jansen van vergulden van 

het kelcke met het kruis te schilderen, 3 stuivers.  

 

Ick heb Kornelis Pieterson met sijn soon gehadt qualick een ochtent om te snoijen, daer van 

18 stuivers gegeven met een stuiver aen tien ende ick hadde noch een stooter aen 75 spijckers 

gehadt.  

 

Ick heb Sinte 2 halsis gesteken daer ick een stoter aen sij toe gehadt heb ende die halsis kosten 

een dubbelde stuiver, die nerstijckis heb ick haer oock gegeven.  

 

Ick heb 3 stuivers gegeven van mijn kokens schorstienkletge van blau ferrewen.  

 

Ick heb voer 3 lange garense feters van sem gegeven 3 blancken.  

 

Ick heb tot Marijttgen Pieters gehadt een pont flas van 1-1-8.  

 

 

[fol. 35 verso] [scan 76.37] [linkerpagina]  

 

[linkerkolom]  

 

Ick heb van het jaer 3 mettgis meel gehadt met 2 mengelen melck. Daer van tot Jannijttge 

Heinderyckxsen gestiert, Aecht Elleberts ende Kornelisse Tatens elckx een dosijn 

pannekoecken. Nu voerts Giert Jans, Giert Jacopx, Marrytten Wouters, Griet Willemssen 

jongen, Neltge Klaes, Annijttge Hamme, Dieuer Moer, Besse, Enggeltge, Maddelen hier after, 

Willem Moer, Griet die heckelster, Lenne die braijster, Michhiel Josttis wyf, noch een 

Willempe in hetselfde Konings Stechge die sieck was, Marijttge Aeriaens in het gasthuis, 

elckx een half dosijn. Nu Itge, Sillittge, Beiatris, blijnde Marytge, Aeltge in het stechge, 

Klaesse die op mijnheer Pauwen kerck dient, elckx 3. Noch Lijsbet Jans, Griete Dirckx ende 

Jannijttge die die Brestraet fecht, mede noch elckx een half dosijn gegeven.  

 

Ick heb Neltge weder een pont groot aen gelt gegeven, alwaer het fierendel jaers van Lichtmis 

mede betaelt is gewest, doen sij die 2 kragen van Lijsbet moer gekoft heeft, daer sij anderhalf 

elle tot in een sestienendel toe hadde tot 10 klet, van 2 gulden die elle, met een half elle in een 

sestienendel duars laken tot die witte van elcke bef het moeten hebben, die Sinte47 genaijt 

heeft.  

 

Neltge heeft weder dese anderhalf elle in een sestienendel weder gebrocht ende het daer 2 elle 

voer genomen, soo dat sij nu 12 klet in die 2 kragen ende die klen soo veel langer.  

 

Ick heb Neltge ende Sijnte elckx 3 fierendelen in een sestienendel gegeven van hetselfde 

lijnnen tot 4 huijfen elckx tot haer mart, komt elckx te belopen 1-12-8, nu hebben sij daer 

noch elckx anderhalf fierendel toe gekoft voer 15 stuivers, nu hebben sij elckx an malkander 

een elle ende 3 sestienendelen tot 6 huijfen, daer ick haer 4 of geef.  

 

                                                 
46

 Het Middelhof of St. Salvatorsklooster was een vrouwenklooster bij het Kerkplein. 
47

 Sinte is het dienstmeisje Josijntge. 
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Maseur Nobel heft haer maijt Wayntge mede van hetselfde laken 4 huijffen tot haer mart 

gegeven ende sij heeft er oock noch 2 toe gekoft, soo dat Sijntge die 6 huijffen mede voer 

haer maken sal.  

 

Ick heb op den 5 marcij Aechte Kornelis die stijfter gesproken van wegen Sinte of sij se 

weder tuis wilde hebben dan of sij blijven soude, die wel te vreden was als dat sij noch 2 jaer 

blijven soude voer die kost, dan ick heb bedongen of sij te stout worde dat ick met een jaer of 

sal mogen.  

 

Ick heb Pieter Allebertse 6 stuivers gegeven van die schorstien in onse kueken van fegen 

gelicken ick hem altijt plecht te geven ende 2 stuivers van het saeltgis schorstien van wat uut 

te raechgen, om datter maer 3 mael vier aen gelegen hadde.  

 

[rechterkolom]  

 

Ick heb tot Marijttgen Kornelissen mijn web van Michhiel Josten laten wercken van Dieuer 

Moers gespijnt. Ick hadde 33 pont ongeson garen gehadt daer ick 8 stuivers van het pont van 

spijnnen gegeven hadde met 14 stuivers voer het flas, komt tesamen 36-6-0. Met 16 pont as 

gehadt van 3 stuivers, komt 2-8-0, noch van die ketel een stoter. Nu was daer 26 pont geson 

garen, daer worde 60 ellen van ge 60 elle van op geset ende soo het gesaijt was dan sij hadden 

haer versijnt het worde 63 elle geschoren. Die schering woech ruijm 16 pont ende doen quam 

daer anderhalf pont ongeson te kort, het geen mijn maseur doen dede daer ick haer mede 1-

13-0 voer gaf gelicken het mijn koste met noch een stooter voer die as te rekenen om dat het 

geson was. Nu heb ick 2 stuivers voer het wefen gegeven met 12 stuivers voer het drillen met 

een schellinch van drinckgelt, komt tesamen met het wefen 7-4-0. Als ick nu 7 oortgis van die 

elle van bleken geef, soo sal min die elle van het laken komen te staen op 17 stuivers ofte 

noch geen doit min, ick heb 3 grot van bleken gegeven, komt tesamen 4-14-8.  

 

Ick heb tot Willem Willemsis gehadt een sloijer van slecht armesij daer ick 12 schellin voer 

die elle geef, komt tesamen over die 3 ellen te belopen 10-16-0.  

 

Noch heb ick een lappe van dubbelt taf gehadt van 2 elle in een half fierendel voer 5-17-0 dat 

3 gulden bij die elle gegouwen hadde, daer ick een schorteldoeck of maken sal ende maseur 

wil daer een half fierendel van over hebben, voerts moet ick noch oock die rest tot mouwen 

hebben.  

 

Noch heb ick tot Willem Willemsis gehadt 7 fierendel in een sestienendel van strepen met 

belittgis van kanten gewrocht tot een paer mouwen van 19 schellingen die elle, komt tesamen 

10-6-8, het is een 10 drets draet..  

 

Ick heb tot mijn taffe schorteldoeck ofgesnen 7 fierendelen min een half sestienendel ende 

maseur heeft in die plaets van een half fierendel genomen dardalf sestienendel, komt 0-9-6. 

Nu heb ick noch van die lap een fierendel over gehouwen tot 2 paer mouwen.  

 

Ick heb tot Harmens, Ma Everlinchsen man, een paer muijlen van trijp met een paer Spaens 

leren schoenen laten maken, daer ick 2-10-0 voer gegeven ende Sijnte gelick een paer drochde 

gepolijfijte schoenen ende muijlen daer sij 1-12-0 voer gegeven heeft ende schoenen allen 

moet sij 10 stuivers voer geven.  

 

[fol. 36]  [scan 76.37] [rechterpagina]  
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[linkerkolom]  

 

Lijsbet Jans sal mijn een web spijnnen van 14 stuivers het pont van spijnnen ende het flas is 

van een gulden het pont.  

 

Mijn waijton is op Wittendondersdach die bom uut gesprongen met alle die hoepen voert of 

die op die hellift van het fat lagen, soo datten daer noch wel 4 of 5 emmeren met waij uut 

liepen ende doen krech ick dat waijfat ter schenck van maseur, daer ick Sijmen Scheltisse het 

heb laten duersagen ende van die hellift daer die hoepen noch mest om waren, heb ick tot een 

raeptobben gehouwen ende duijchgen van die andere hellift heb ick geroijlt om een out 

tobbente met 2 ooren ende ick most 6 stuivers van die kuijper toe geven.  

 

Ick heb tot Gerrijt Wouterssis gehadt 25 wielbrotgis van sestalfe stuiver, komt tesamen  

6-17-0, daer van heeft er Lene die braijster een, Willem Moer, Maddelen Jans ende Griet die 

hekelster.  

 

Een fierendel loots galijga genomen ende dat savens gegeten als men slapen gaet ende daer 

een tuech hete wijn Rijns op gedroncken ofte Frans die geen Rijns en heeft, is geweldijge goet 

voer een qua maech ende mede om het die stonden wel of te setten.  

  

Ick heb Eefert Jansen van mijn beste tabbert wat boven aen die hals wat laten vermaken, om  

dat hij niet wel en slot, daer van gegeven 18 stuivers met noch 3 grot aen sij ende lijnt.  

 

Ick heb Klaesse, die tot mijnheer Pauwen die mis dient, een schelling tot sijn mart gegeven.  

 

Ick heb een kettinge gekoft van barrinstijen daer 116 koraelle aen sijn voer 14 gulden, het wijf 

hadden daer 13 voer gegeven.  

 

Maseurs Jacop heeft haer ende mijn elckx een bos wiecken gekoft daer sij 13 stuivers voer het 

bos gegeven heft.  

 

Ick heb 3 elle min een half fierendel floers gekoft van 3 fierendelen bret voer 1-2-0 die elle, 

komt tesamen 2-11-0.  

 

Ick heb Maerten Jansen, Bartelmies Pietersis knecht, gegeven van die goot van suderen 2-8-0.  

 

Ick heb tot Aeffe Harmesse op die Leet een stren druemele laten halen om korden mede op te 

rijggen als ick wollen naij, daer ick 3 grot voer gegeven heb.  

 

Wij hadden anderhalf weck voer maij noch maer dardalf pont duijnne kaersen, soo dat ick 

noch 10 pont doen heb laten halen tot Jan Klaessis op Rijssevoert van sestalfe stuiver het 

pont, komt tesamen 2-15-0.  

 

Ick heb tot Stopen48 3 koekis voer die pest gehadt daer ick 3 schellingen voer gegeven heb.  

 

[rechterkolom]  

 

                                                 
48

 Willem Stoop, apotheker. 
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Ick heb mijnheer Pau een lakens pack met een paer kousen daer toe van mijn moeder salijgers 

rouflijeger die ick noch hadde leggen, laten maken. Die flieger mocht men wel een tabbert al 

waer ’t voer hem gewest, gekregen hebbe, als daer maer mouwen er toe gedaen gewest 

hadden, want sij wel 5 elle wijt was ende wel een fierendel te lang ende nu is daer eevenlens 

niet over gelopen. Ick heb Eevert Jansen van maken gegeven met die kousen 4-10-0 ende aen 

toe goet gehadt 10-11-8, komt tesamen 15-1-8. Maseur heeft hem een nieuwe mantel gekoft 

met baij in al.  

 

Ick heb Neltge sonnendaechs voer maij 12 gulden aen gelt gegeven daer haer heuir te maij 

mede betaelt is ende doen het maseur Nobels haer 13 elle min een fierendel laken gedaen tot 3 

hemden met 2 schorteldoecken, die elle is van 12 stuivers gelicken haer maijsens mede betaelt 

hebben ende Jacop oock, komt tesamen   

 

Ick heb onse Neltge op den 3 maij een pont grot gegeven op haer nieuwe heuir.  

  

Ick heb mijn eeckfatge te Pijnster tot Aeriaen Elckes laten follen, daer is 4 dalf mengelen in 

gegaen. Het mengelen is van 11 stuivers, komt tesamen 1-18-8.  

 

Ick heb mijnheer Pau te Pijnster 5 halfponts witte maechden wassen kaersen gestiert, komt 

tesamen 2-17-8.  

 

Ick heb van Aechte Bocke een pampiertge met blausel gekregen om schilderijen mede te 

wassen.  

 

Ick heb op pijnsteravent een koijenkaes in het Sint Jans Straet gekoft daer maseur daer 2 of 

hadde van 2 stuivers het pont, beliep in het gehel 1-17-8.  

 

Krijn heeft mijn een fullisback gemaeckt daer ick hem 1-4-0 voer gegeven heb. Hij heeft mijn 

doen mede een kesel met een gat daer doer gegeven om aen mijn luijck te hangen.  

 

Ick heb een nieuwe boenbarstel gekoft daer ick 6 stuivers voer gegeven heb.  

 

Ick heb een nieuwe naijdos gekoft daer ick 2 stuivers voer gegeven heb.  

 

Ick heb een nieuwe osnap gekoft daer ick 2 stuivers voer gegeven heb.  

 

Ick heb tot die hellift van het huis tot Schagen gegeven te groenen 3-7-8. Noch 18 stuivers 

van die hellift van een nieuwe ladder.  

 

Ick heb van het jaer van Pieter Loose 100 mant tuirf op gedaen van 20-10-0 het 100 ende 2 

gulden van dragen.  

 

Ick heb van 4 emmers emmergelt van het jaer gegeven 6 stuivers.  

 

[fol. 36 verso] [scan 76.38] [linkerpagina]  

 

[linkerkolom]  
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Ick heb heer Heinderijck49 op Haijlich Sacramentsavent 5 halfe rijckxdaelders gegeven tot 

sijn kostgelt, komt tesamen 6-5-0.  

 

Ick heb Frerijck Jacopson mede op Haijlich Sacramentsavent 5 halfe ryckxdaelders gegeven 

tot behoef van die schamelluij, komt 6-5-0.  

 

Ick heb heer Heinderijck een kron van 2 gulden gestiert tot mijn moeder salijgers 24 jaer- 

getij te doen.  

 

Ick heb tot Jan Kornelissis gehadt 5 halfponts gele wasse kaersen tot dieselfde jaergetij, komt 

2-7-8.  

 

Om posten in die schorstienen wit te laten ferruwen sal men nemen wit lootwit gefrewen in 

olij van noten uut den apteckt gelijcken die schilders besijgen, dat en wort soo geel niet als liy 

lynsaetoolij. Men sou omtrent een halfe gulden wort hebben moeten, ment Albert Jansen.  

 

Ick heb die schilder op Rijssefort die mijn lavor geschildert heeft mester Lammert ooms 

borrijttge, die tronnij wat laten verhelpen om dat het niet wel en geleck. Daer van hem 

gegeven 1-10-0. Noch heb ick Sakrias Pauuelson van het lantschap gegeven van verlichten 2 

gulden.  

 

Ich heb 3 grot van mijn web van die elle van bleken gegeven, komt over die 63 elle te belopen 

4-14-8.  

 

Ick heb Jannijttge Kornelisen Aegge van mijn nieuwe jacke met die bompis van een als mijn 

tabbert is 1-6-0 van maken gegeven.  

 

Ick heb van het jaer met tuirfgelt gestiert die Berger, Annijttge Hamme, Kornelisse Tatens, 

Itge, Beiatrijs, Maryttge, Sillytge, Jannijttge die die Brestraet fecht, Griete Dirckx met het wijf 

die die lamme jongen het.  

 

Wij hebben Allebert Jansen gegeven van die Schager branders van schilderen 1-6-0, daer ick 

13 stuivers toe gegeven heb, daer was 14 stuivers aen gout aen gegaen, soo dat het noch 2 

stuivers 1-8-0 bedroegen sou hebben.  

 

Ick heb voer mijnheer Pau tot Tuenis Isbrantssis soon Willem Tuenissis noch een blicken op 

die kandelaer die voe voer Onse Lieve Frou staet laten maken, daer ick 2 stuivers voer 

gegeven heb.  

 

[rechterkolom]  

 

Ick heb Eevert Jansen van een lijf op mijn wolle damaste tabbert laten maken, daer ick hem 4 

gulden of heb moeten geven met 1-1-0 van toe goet dat hij daer toe gedaen hadde.  

 

Ick heb 1000 houten gekoft van 4 gulden het 1000 noch ende ick hadde noch van sulck hout 

600, komt tesamen 16 hondert ende noch koft ick doen mede 1000 klaijn eekenhout voer 18 

stuivers het 1000.  

 

                                                 
49

 Bedoeld zal zijn pastoor Henricus Ludolfsz van Cranenburch, ook wel Loeffius. Hij leefde van 1558-1638.  
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Jan Kornelisse, kistemaker, heeft mijn raet gegeven om mijn arm te smeren voer een eeken 

fier, te weten met fierderlaij oolij ende dat van elckx een oortge wort in malkander gedaen, 

ten eersten bomoolij, popelioennesalf met oolij van tealtea ende oolij van kermille ende daer 

mede gesmert smorgens ende savens. Nu spreckt Marijttge nicht van ooly de palme dat ick 

het daer mede soude smeren.  

 

Wij hebben gehadt van Albert Jansen in een bornkannijttge met lootwit ende dat gefrefen in 

oolij van noten om die posten tot Schagen daer mede te ferruwen daer die daer uut geferrvt 

sijn met 2 paer van mijne, te weten in mijn beste kamer ende mijn voerkueken ende maseur 

die hare in haer voerkueken, soo dat daer 4 paer posten uut gestreken sijn ende daer liep noch 

over ende wij hadden aen waer 1-4-0.  

 

Ick heb docter Pau over onse Neltge 3 mael gehadt dat sij het kolijck kompas hadde op Sinte 

Pieter ende Pauuelissenavent dat om dat ick sorrichde of het wel geen degelicke sieckt mochte 

sijn, daer van 3 schellinchgen gegeven. Noch tot Frerijck Jansis van een sweetdranck met een 

klijster voer haer betaelt 1-6-0, komt tesamen 2-4-0.  

 

Ick heb Neltge op den 6 julijs anno 1636 weder 6 gulden aen gelt gegeven doen sij een 

borstlap kopen sou met een nieu klet in haer schort daer sij Sint Jacop toekomende mede 

weder betaelt is, want ick haer na maij mede een pont groot gegeven heb, doen sij kant aen 

haer huijfen koft.  

 

Ick heb Krijn van 2 delen gegeven om onder aen die palen van het felt te maken, om dat die 

anderen vergaen waren 16 stuivers ende hem van aen maken 12 stuivers, Allebert Jansen van 

ferruwen 3 stuivers, komt tesamen 1-13-0.  

 

Kornelisse nicht heeft mijn 20 pont flas van Haerlem bestelt van het pont een gulden daer 

Lijsbet Jans 14 stuivers van het pont van spinnen het, ende ick hadde al 11 pont gesponnen 

dat mede van een gulden het flas hadde gewest ende een ofte 2 entwintich stuivers, komt 

tesamen 31 pont. Ick heb 29 pont van dit garen geson daer ick 14 pont as toe gehadt hebbe 

van 3 blancken het pont, komt tesamen 1-11-8 ende 3 stuivers gegeven van een ketel daer het 

in geson is. Ick heb noch een pont as van 3 blancken laten halen tot die andere 2 pont noch die 

ick hadde.  

 

[fol. 37] [scan 76.38] [rechterpagina]  

 

[linkerkolom]  

 

Ick heb mester Klaes Heck50 gegeven van het wapenborrijttge boven die gangduer in het 

voerhuis 11-5-0. Het beliep na sijn rekening 11-14-0, dan die 9 stuivers sijn binnen gelopen. 

Hij rekende het binnenste wapen met die hellings op 4 gulden ende die 4 andere op 1-5-0 ende 

die list op 2-14-0, komt tesamen als boven. Nu heb ick sijn son 6 stuivers gegeven van tuis 

brengen ende het achtkantge borrijttge daer die joffrou in staet met mijn wapen aen haer sij, 

daer van hem gegeven 7-10-0. Nu heb ick Jan Kornelisse van alle baij gegeven van die 

paneltgis met die listen 2-8-0 tesamen, te weten van het grot 5 schellingen ende het klaijn 3 

schellingen. 

  

                                                 
50

 De Alkmaarse schilder Claes Jacobsz van der Heck (1578-1652).  
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Het wapensborrijttge is met sillefer ende met gout gedaen in die plaets van wit ende geel ende 

nu het hoech hancht nu en tont het soo wel niet, ende Klaes wil het om 2 rijckxdaelders weder 

met ferrv maken.  

 

Ick heb met Klaes Heck verdimg gemaeckt, voer een rijckxdaelder sal hij het doen als ick 

mijn soo bedenck in die plaets van silver, ferrv te maken.  

 

Ick heb Marijttgen Aeriaens van wegen Nel Tijsen voer die bagijnnen van Bocksel 12 

rijckxdaelders gegeven, komt 30 gulden voer die ouwe botschap ende maseur 14, komt 35 

gulden.  

 

Ick heb van maseur een pauwestaert gekregen ende saller noch een hebben als sij feren 

genoch het.  

 

Ick heb een naelt van maseur gekoft sonder fasoen om in het haer te dragen doen nicht 

Katrijnna ende Anna elckx een ander hadde laten maken die tesamen 0-10-8 een silver 

woechgen ende 10 stuivers tesamen van fasoen. Daer hadde sij mede een tegen geroijlt ende 

die ander nam ick om Sijnte te geven ende woech 9 stuivers aen silver daer ick 7 stuivers toe 

gegeven heb ende een entge van haer silferen kett kettijngke dat sij mede van mijn hadde 

bedroech 2 stuivers dat daer mede toe gegeven worde, soo dat sij het altemael van mijn het.  

 

Ick heb 8 paer socken gesneen van mijn web van Dieuer Moer daer van elcke reck ent 4 paer 

daer ick een elle min een sestienendel van elc tot elcke 4 paer gehadt hebbe.  

 

[rechterkolom]  

 

Die bueren hebben 70 gulden gehadt van dragen van Margriet van die Nieuuenburch51 ende 

haer broer begerden 100 gulden gegeven te hebben ende die vrinden ende begerden ’t niet. 

Dan nu heeft hij tot die frijiers gesaijt dat den sij lustich slempen sullen ende komen sij te 

kort, dat hij het betalen sal.  

 

Ick heb een strentge tenaijtte sij laten halen van 2 stuivers daer ick met 14 klossen een ront 

kort in mijn bul of gemaeckt heb. Ick hadde 4 elle draetlanchte e.. n min een sestienendel op 

elcke klos ende ich heb daer anderhalf elle min een sestienendel kort of gekregen, soo veel 

waer het in gewrocht, dan elcke klos moet die sij dubbelt wesen, te weten 8 elle dubbelt is 4 

elle lanchte.  

 

Ick heb op Sinte Roechgissendach wesende daechs na Hoege Liefe Frou, met mon frere Nobel 

tot die minnebroers gewest om hem te vragen of hij het stetggen aen mijn vorhoft wilde 

strijken gelicken hij dede, alwaer ick hem tot danckbaerheijt vereerde met een halfe rijder van 

6 gulden ende hij schonck mijn een haijlijge van Sinte Roechgeis om dat hij die patron was 

van die pest.  

 

Ick heb 9 elle lange franie gekoft van oranie ende blau ende een fierendel van 7 dalfe stuiver, 

komt tesamen 3 gulden. Met noch 4 elle korte franien van dieselfde koleur van 3 blancken die 

elle, komt tesamen met het bovenste 3-10-0. Dese franien heb ick geset aen mijn tersinielle 

kuers tot een voerhanchsel aen mijnheer Pauen autaer.  

                                                 
51

 Misschien de in 1619 geboren en jong overleden dochter van Gerard van Egmond van de Nijenburg en diens 

echtgenote Christina Boelens.  
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Ick heb een stycke van ge 48 ellen ge van getvijnt garen gekoft van Lysbeth Pieters van 

Amsterdam voer 17 stuivers, hier die hellift van verroijlt voer 8 talfe stuiver, het was nu 46 

elle.  

 

Ick heb een nieut kockmes tot Schagen gekoft daer ick 5 talfe stuiver voer gegeven heb.  

 

Ick heb 4 lommen van het Emmender op Seer wijf daer ick mijn haring of heb gekoft voer 12 

talfe stuiver het styck ende maseur hadde eest elf stuivers gegeven ende van mijn wil sij noch 

een halfe stuiver hebben van het stijck.  

 

Ick heb 5 fierendelen waij van Anne Frerijckx op gedaen daechs na Sintens Michgiel daer ick 

2-10-0 voer gegeven heb.  

 

 

[fol. 37 verso] [scan 76.39] [linkerpagina]  

 

[linkerkolom]  

 

Ick heb mijnheer Pau op Sinte Michgielendach 5 halfponts witte kaersen gestiert om dat sij 

geen meer anderen en hadde.  

 

Daer sijn 40 bollijttgis van Uuttert gesonden aen neef Van Eenijgenburch die gewit sijn op 

Sinter to Nicolaes de Tolentijnisendach en sijn seer goet om bij mens te dragen vore die pest, 

al waer ick er 6 of gekregen heb ende maseur 12. Ick hebber mijnheer Pau een of gegeven 

ende Jannijttge Heinderijckx met Gurtge elckx een ende ickselfs een met Neltge ende Sijnte 

een elckx. Soo het waer dat men sieck worde, soo waer het seer goet wat daer of te eeten.  

 

Ick heb van Jacop onse waijboer gehadt 6 kasen, wegende tesamen 55 pont ende nicht Van 

Eenijgenburch mede soo veel ende elf gulden die 100 pont met 4 stuivers van wegen, komt 

mijn voer die 55 pont te belopen 6-2-8.  

 

Ick heb uut die Duijffis een mettge grau oorrijttgen gehadt van een schelling, daer maseur die 

hare of gehadt hadde ende om dat die vort waren hebben wij noch 5 mettgis gehadt tegen het 

fierling 1-6-0 met een fierling groen orrijtten van 1-6-0 mede het fierlinge.  

 

Ich heb een stroo bocken gehadt van het Emmender op Seeën wijf daer ick die lommen of 

gehadt heb voer 2-8-0 ende maseur mede soo 2 stroo.  

 

Ick heb Neltge weckx voer Alderhaijlijgen 12 gulden aen gelt gegeven daer sij te 

Alderhaijlijgen 1636 mede betaelt.  

 

Maseur heeft mijn van het laken dat sij van Anne Allemers gekoft heeft daer Jacop sijn 3 

hemden of waren, 9 elle voer onse Sinte over gedaen. Die elle was van 13 stuivers, komt 

tesamen 5-17-0, daer ick haer 3 hemden of gesnen heb met een schorteldoeck ende 2 

neerstijcken ende dan hout sij noch laken over.  

 

Ick heb op den 28 iott october een sacke sout laten halen daer ick 2-12-0 voer gegeven heb, 

voerts maer aengetaijkent, hier van gegeven 3-7-8 op den eersten julys anno 1637.  
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[rechterkolom]  

 

Mijnheer Pau het Sinte Michgiellendach tot maseurs ten eeten gewest met mijnheer Kater52 

ende daechs daer na soo de hij syn laeste dienst, om dat hij sieck worde, wesende den 30 30 

september ende is andere woensdaechs, te weten den 8 october om die gracij Gots gestorven 

savens die klock 10 uren ende is op saterdach daer aen, te weten net op weckx voer 

Aldergotshaylygendach te kercken gekomen, al waer het manfolck tot maseurs in huis 

quamen ende laijt op het koer begraven in mon frere Nobel sijn graf, daer anders noch 

niemant in en laijt dan hij. Hij was maer 34 jaer out.53 

 

Ick heb een halfe oos van mon frere Nobel gehadt daer ick 40 gulden voer gegeven heb ende 

Wouter Gerrijtse een fierendel met All Albert die schilder mede een fierendel met een 

schelling van die panse van broijen ende een een rijael van 2 biertis van of houwen.  

 

Ick heb mester Heinderijck op Gots Alderhaijlijgenavent 9 rijckxdaelders gegeven tot behoef 

van die schout, komt 22-10-0.  

 

Ick heb tegen Aldersielen gestiert tot heer Heinderijck, heer Kater, die mijnnebroer54 ende 

heer Dirck55 om voer mijn ouders sielen te bidden elckx een daelder van 1-10-0.  

 

Ick heb mede Frerijck Jacopson 5 halfe rijckxdaelders gegeven om in die buers te doen tot 

behoef van die scka schamelluij, komt 6-5-0.  

 

Mijn kraech is van mijn hals geglen op Sinte Willebordenavent savens dat ick van maseurs 

quam, tusken die Kuijkers port ende Alleferden port omtrent voer Stoffelen ende was van een 

fefer op genomen die ons noch te gemoet quam, soo wij daer datelijck na keken, om datten 

wij se al mijsten. Mit dat wij in die Schoutestraete quamen ende die man, sagen wij wel dat 

hij wat schen te hebben, dan anderen daechs savens brocht se sijn wijf, die ick 1-10-0 om haer 

arremoet, maar niet van drinckgelt, van hij wel wist waer se tuis quam.  

 

[fol. 38] [scan 76.39] [rechterpagina]  

 

[linkerkolom]  

 

Wij hebben van mijnheer Pau gehadt 12 rosemeraijnnen bomen van 1-10-0 het styck, komt 

tesamen 18 gulden, noch die knecht van die bomen met die schuijt van tuis brengen gegeven 3 

stuivers, noch van 12 fel gron pampier tot dieselfde bomen gegeven 5 talffe stuiver, van sijn 

kist gegeven 7-10-0, aen die grafemaker van het graf van maken gegeven 6 gulden, die kerck 

van hetselfde graf 4 gulden, noch is hij 3 half uren beluijt. Elcke half ur hebben die luijers 3 

gulden ende die kerck 3 gulden, komt tesamen 18 gulden. Dieselfde hebb belopt met 

malkander 53-7-8, het gheen mon frere Nobel ende ick tesamen betaelt hebbe ende komt voer 

mijn del te belopen 26-18-12.  

                                                 
52

 Mijnheer Kater - Johannes Cater, pastoor en aartspriester. In 1632 aangesteld, overleden in 1656  
53

 De door Maria opgegeven data blijken onjuist! In het begraafboek staat aangetekend: ’25 [dito= oktober 1636] 

Bartelmies Paeu drie poosen gel. [f] 13-0-0’ (DTB Alkmaar). Zie ook een vergelijkbare aantekening door 

Catharina Nobel (Mons, inv.nr. 530): ‘Int jaer van anno 1636 op den 22 october ’s avons is meijheer Paeu za. 

gesturven aede swarighhait, in ons huis daer naest, en op den 25e october soe worde hij hier uit ghedraghen, en 

die vrinde waren in het saledt’. 
54

 Waarschijnlijk Henricus Hubertus Buitendijk.  
55

 Bedoeld zal zijn de dominicaner priester Dirk Hermansz., een Alkmaarder van geboorte.  
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Docter Pau56 heeft aen onse Jacop laten geven voer die 12 dregers 24 gulden.  

 

Noch het hij aen maseur maijsens ende Jacop geschoncken elckx 1-10-0, komt tesamen 6 

gulden, om datten sij die moijten van die begrafenis tot harenden gehadt hadden.  

 

Ick heb van het jaer gehadt tot Jan Kornelisse gehadt 36 pont duijnne karsen van die 12 in het 

pont met noch 3 pont voer onse 5 talf pont smeer van onse os, komt tesamen 39 pont duijnne 

met noch 4 pont dicke van die 6 in het pont ende ick hadde noch anderhalf pont dicke, het 

pont is van 5 stuivers in een oortge, komt over die 40 pont te belopen 10-10-0.  

 

Ick heb van het Emmender wijf een half kinnijttge harinch gehadt daer ick 2-7-8 met die exsis 

voer gegeven heb.  

 

Ick ende maseur hebben elckx anderhalf het elle min een sestienendel laken tot 4 nuesdoecken 

tot Lijsbet moers gehadt van 1-6-0 de die elle, komt over die 4 nuesdoeken te belopen 1-17-6.  

 

[rechterkolom]  

 

Ick heb op Sinter Nicolaesenavent anno 1636 van Matis, die beltsnijer een Liefe Frou met een 

Iesus van maken gehalt die eeven grot sijn, daer ick voer het snijen ende het schilderen 

tesamen 4 gulden voer allebaij gegeven heb, die ick dan hadde ment als ick se geklet hadde op 

mijnheer Ploechgeren outaer tot Schagen te brengen ende aleer sij gedaen waren was hij al in 

Schagen metter won.  

 

Ick ende maseur hebben elckx een brieffe van onse Nelt Tijssen gekregen dat van Den Bos 

gekomen was op Sinter Nicolaesendach, daer in elckx 2 hartgis van Onse Lieven Heer in 

stonden met die naem Iesus.  

 

Ick heb tot Gertge Ianse in het Schape Stechge een half elle kant tot een halse gehadt daer ick 

6 stuivers voer die halfe elle gegeven heb.  

 

Ick heb heer Heinderijck een nieuwe kron van 2 gulden gestiert om mijn vader salijgers 25 

jaergetij te doen.  

 

Ick heb tot Jan Kornelissis 5 halfponts gele wassen kaersen gehadt tot dieselfde jaergetij, 

komt 2-7-8.  

 

Ick heb tot Maerten Harmissis gehadt een fatge van 4 dalf stoop Spaense wijn van een als daer 

mon frere Nobel of hadde, die ick datelijck op 2 flessen tapte daer ick hem 6-2-0 voer gaf met 

2 stuivers van in brengen op den 19 december anno 1636.  

 

Ick ende maseur Nobel hebben [4] stofen van Aeriaen Garrebrantse gekoft, daer wij 15 

stuivers voer gegeven hebben, daer wij elckx 2 of hebben, Aechte Kornelis heft er mede 2 s 

gehadt Sintis muet.57  

 

                                                 
56

 Dit zal Dr. Johan Pauw zijn, zie J.A. Worp (red.), Een onwaerdeerlycke Vrouw. Brieven en verzen van en aan 

Maria Tesselschade (’s-Gravenhage 1918), p. 130, 105. 
57

 Aechtge Kornelis is de tante van Josijntge Abrahams, vgl. fol. 31 linkerkolom. 
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Ick heb tot Maerten Harmissis gehadt een fles van een stop daer ick 4 stuivers voer gegeven 

heb, noch een daer een half pint er in mach, daer ick 3 grot voer gegeven heb.  

 

Ick heb te karstijt 30 duijfekatertgis gehadt tot Gerrijt Woutersis van sestalfe stuiver komt 8-

15-0, met noch 2 voer nicht Katrijnna ende nicht Anna, het stijck van 1-10-0. Ick heb noch 3 

klaijnne duvekatertgis na gehaelt.  

 

Anno 1637  

 

[fol. 38 verso] [scan 76.40] [linkerpagina]  

 

[linkerkolom]  

 

Neltge heeft op 3 Koningenavent gesayt weder te blijven voer een jaer als aster maij anno 

1637 in te gaen, des sal sij eens na haer broers tijen, soo het te somer niet en sterft.  

 

Ick heb van het jaer tot 17 steden te nieuue jaer brou gestuert, te weten Maddelen hier after, 

Willem Moer, Griet, nu Griete Dirckx, Besse bij Jannijtte Kornelisse, Jannijtte Kornelissis 

moer, die maijt op die Heuil, Nelte Klaes, Klaes Frijers suster, Itge, Rijsse, Sillittge, Maryttge, 

Tatijntge, Annijttge Hamme, Maddalen die braijster, Lijsbet Jans. Nu heb ick onse Neltgis  

suster om dat sij tot Jan Klaesse aen een seer been lach mede gestiert. Hier toe 4 mengelen 

melck gehadt met 3 pont rijs in die ketel met die voeten, een pont rijs met 5 slepis melck in 

die andere ketel, 2 pont rijs met dardallif mengelen melck een slepe voer het in cocken.  

 

Lijsbet van Taijlijngen heeft raet gegeven, voer een suerende fijnger sal men nemen een oorte 

wort haferen gort ende koken dat in laij water ofter stromwater met een stijcke boter ende 

leggen dat daer op ende ock sprack sij dat ick het op dat hoechge van mijn vorhoft mede 

leggen sou.  

 

Oock voer tantpijn saij sij, sou men nemen wat haijnstestront ende warremen dat in een nieut 

krachgitten ende leggen dat tusken een doeck warm op die sij daer ghij die pijn hebt, het sal 

datelijck vergaen ende lanch niet weer komen.  

 

Wij hebben maseurs Waijntge een nieuwe kraech gemaeckt daer sij een elle toe hadde, daer 

een daelder voer gegeven was, dat hebben wij aen ses klet gesnen ende die witte van die bef 

was een half elle in een sestienendel duars laken. Noch hebben wij Waijnte op dieselfde tijt 

noch een kraech gemaeckt van een kron die elle van een als onse Neltge die haren waren, daer 

sij mede een elle toe gehadt heeft. Die binneborden hadden sij alle baij van maseur, met het 

garen.  

 

Ick heb in mijn koperen pot een mengelen melck in gekoeckt met 3 fierendelen rijs dat pas 

van dickte was.  

 

[rechterkolom]  

 

Ick heb tot die blauwe boers op die Leet een praetpan gekoft van Berger art daer ick 14 

stuivers voer gegeven heb, met noch heb ick daer een schuttel gekoft van Goutse aert om die 

starrichtte voer 2 stuivers. Marytten Ollebrants wou voer een bratpan van witte aert 1-4-0 

hebben, dan die sayde oock al dat die roo aerde beterkop waren.  
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Ick heb Dirck Gerrijtson 18 stuivers gegeven van een kijn in die korst te leggen ende moer 

van het knijn 8 stuivers.  

 

Doen ick in die Vastelavent onse volck hadde, een mette pannekoecken gebacken daer ick 

ontrent dardalf slepe melck toe hadde ende hebber 5 of 6 en 70 pannekoeken uut gebacken.  

 

Wauter Gerrijtson heeft mijn 2 vergulden messen met mijn silveren mes daer mijn forrijcke 

toe is, op een saijnstijn laten strijcken ende met een slijpen, daer ick van het stijck een halfe 

stuiver of gegeven heb. Nu kannen sij een naelt van een boen van een beker lichten, al is sij 

vol bier.  

 

Ick heb van het jaer 3 mettgis mel gehadt tot die schamelluij haer pannekoeck met 2 mengelen 

melck, daer lopt dan ontrent een half slepe over. Daer heeft Jannijttge Heijnderijckx, Aecht 

Elleberts, Marijttgen Aeriaens in het gasthuis ende Kornelisse Tatens met haer fieren elckx 

een dosijn of gehadt. Nu noch 19 half dosijnen, te weten Dieuer Moer in het gasthuis, Lijsbet 

Jans die spinter, Lene die braijster, Jan Klaes die onse Neltgis muet is, Grietge Dirckx, 

Willem Moer met Maddelen Jans hier after ende Griet die hekelster, Giert Jacops, Giert Jans 

die mayt tot Anne Garrebrantse op die Heuil, Griet Willemse haer jongen, Neltge Klaes, daer 

bij Annijtge Hamme, Itge, Rijsse, Sillijttge, Beiaterijs, blijnde Marijttge, die alle 19 elckx een 

halfe dosijn ende die 4 eerste elckx een dosijn.  

 

Ick heb Bartelmies Pieterson moeten geven 6 stuivers, om dat Maerten sijn knecht 2 raijsen 

gewest hadde om het water uut 2 pampen hadde laten lopen.  

 

Ick heb van Willem Willemse 7 fierendelen in een sestienendel gekoft, kaf met lelijttgis, tot 

een paer mouwen van 19 schellingen die elle, komt tesamen 10-6-8.  

 

[fol. 39] [scan 76.40] [rechterpagina]  

 

[linkerkolom]  

 

Mon frere Nobel heeft mijn 5 talf fierendel root scharlaken tot een borstrock daer hij ende 

maseur mede elckx een of hadden mede van Amsterdam gebrocht van die elle 9-10-0, komt 

tesamen 10-13-12. Ick heb 4 elle min een fierendel groene mantelkort gekoft tot mijn 

borstrock van 3 stuivers die elle, komt elf in een oortge, met ick heb van mijn borstrock 

Katalijn van stoppen gegeven 0-9-6 ende Jannijttge Kornelis van maken gegeven 12 stuivers 

ende 5 stuivers aen sij gehadt, soo dat mijn borstrock komt te staen op 14-18-8.  

 

Ick heb van Lijsbet Jansen garen een web laten fefen, ick heb 20 pont gehadt van Haerlem 

van een gulden met noch elf pont van hier van in die gulden ende 14 stuivers van spijnnen 

gegeven, met 15 pont as van 3 blancken het pont, ende doen het droch was hadt ick 26 pont in 

een fierendel garen. Daer heeft mijn Neel Tuenisen man een web of gewefen van 66 elle, die 

scherinch voech 13 pont in 2 loot ende hij hadden der 68 elle of op geset. 2 elle is het in 

gefefen, het heeft in een t 12 gestaen dan het mocht genoch in een 13 gewest hebben. Nu heb 

ick 0-3-8 gegeven ende anders sou het 4 stuivers gewest hebben ko met 16 stuivers van 

drillen, komt het f weeflon met het drillen 12-7-0 not. Hij het ruijm een paer pont garen over 

gehouwen. Noch 7 stuivers oortgis van bleken, soo dat mijn elcke elle kost 1-2-8 ofte merder 

ende het web belopt in sijn selliffer 74 gulden. Noch heb ick een schellinck van drinckgelt 

gegeven dat ick noch niet gerekent en hadde, met 3 stuivers van een ketel, noch 2 stuivers van 

hen ijken gegeven, met 4 stuivers van vracht.  
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Ick heb Allebert Janson mijn ronde borrijttge van albastert daer die 3 Koningen in staet een 

stetge daer een ander stijcke hout in gemaeckt was, weder laten vergulden. da Met mijn 

rondetge daer Sinte Lucas in staet mede een stetge wat vergult op gelaijt, tesamen voer 

gegeven 2 stuivers.  

 

Ick heb Harmen een paer enckelde sole Spaens leeren schoenen laten maken daer ick een 

gulden voer gegeven heb.  

 

Ick heb Neltge woenesdaechs voer Pase anderhalf elle tot laken gegeven van een gulden die 

elle tot een wit schorteldoeck voer haer mart ende Sinte een daelder om dat tot het fasoen van 

een silleferen potefraes die sij ment te kopen, voer om dat sij een silleferen roemmertge het 

met noch wat daer bij, soo datten sij nu elckx even veel hebben.  

 

[rechterkolom]  

 

Ick heb van Nel Lenders een brandisertge[n] om mede te braen, gelicken een huegeltge om op  

te slaen, ende met 6 haken om speten in te leggen, gekoft voor 1-6-0 ende noch glat iseren spit 

van 7 dalf voet lang voer 1-4-0. Nel Lenders saijt dat sy het out iser tot die smits het pont voer 

een stuiver verkopt. Maseur hadde mede een iser van een out brantisser mede met tackis datr 

daer die voet of gedaen is ende sal het nu gebruijcken voer die braetpan te setten, daer het sij 

8 stuivers voer gegeven, noch heb 3 stuivers gegeven van het ent van het spijt wat te scharpen.  

 

Ick heb Harmen van een paer trijpe muijlen ende een paer Spaense leren schoenen van maken 

gegeven 2-10-0.  

 

Ick heb een nieuwe rol aen het spit van Neel Lenders laten maken, daer ick een stooter voer 

gegeven heb, met 3 stuivers om het ent van het iser wat aen te maken om dat het in het 

staende spit passen sou, soo dat het mijn nu kost 30 stalffe stuiver. Het hout van die rool was 

mijn aijgen.  

 

Ick heb van Lijsbet Klaes op Onse Lieve Frou Botschappenendach een borrijttge van plaijster 

gemaeckt daer die prijnses op staet, gekregen tot een gedenckenis van mijnheer Pau om dat sij 

het van hem hadde om dat hij het gemaeckt hadde self, dan het ebbenhouten lijssen met het 

glaesse daer voer hadde sijselfs bekostijcht, hij hadden die plaet laten maken na een print van 

joffrou Apolonia. Lijsbet Klaes heeft selffer 10 stuivers van die list gegeven.  

 

Ick heb Jan Kornelisse van die lijst die om het paneltge gaet die in mijn kas besijen die 

kuekens schorstien hanckt, gegeven van hout ende maken 16 stuivers.  

 

Ick heb Jan Kornelisse van het paneltge 10 stuivers gegeven voer het hout ende 5 stuivers van 

maken, komt tesamen met die lijst 1-11-0.  

 

Ick heb mijn eeckfatge tot Aeriaen Elkes laten follen wonesdaechs voer Paesse, daer is in 

gegaen 4 dalf mengelen in een half slepe, het mengelen is van 11 stuivers, komt tesamen  

1-19-8.  

 

Ick heb te Paesse tot Gerrijt Woutersis gehadt 30 wielbrotgis gehadt van 6 talfe stuiver, komt 

tesamen 8-5-0, daer Maddelen die braijster, met Maddelen, Griet ende Willem Moer hier after 

elckx een.  
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Ick heb een droplepel gekoft daer ick 16 stuivers voer gegeven heb. Ick heb 2 isseren 

bratpennen mede gekoft voer een rijael het paer ende maseur Nobel 4 mede soo veel 7 oortgis 

het stijck.  

 

Ick heb een nieuwe boenbarstel gekoft voer 6 talfe stuiver.  

 

 

[fol. 39 verso] [scan 76.41] [linkerpagina]  

 

[linkerkolom]  

 

Ick ende maseur hebben elckx 4 erde schuttelen gekoft met 2 oren ende elckx een klaijn 

kommijttge sonder oren, het stijck voer 2 stuivers.  

 

Ick heb Maerten Jansen van die stael van mijn oude droplepel een ooge aen laten doen, om tot 

een bratpen te gebruijcken, daen van een halfe stuiver gegeven.  

 

Ick heb een bienen naeldekokertgen gekoft, daer ick 5 stuivers in een oortge heb moeten voer 

geven.  

 

Ick heb Neltge op sonnendaechs in die paesmart een half jaer heuir gegeven, daer sij maij 

anno 1637 mede betaelt sal wesen, komt 24 gulden. Noch heb ick Neltge daer en boven een 

gulden bij gegeven, om dat sij haer hoftgelt selfer gegeven hadde, het welck sij saijden hier in 

die buert die maijsens w van die frouwen weer gekregen te hebben, al hoe wel mijn die 

mannen selfs anders gesaijt hadden, dat ick het wel mocht verschieten, dan dat het haer toe  

quam om te betalen.  

 

Ick heb een suartellis tonnijttge laten kopen, daer ick 7 stuivers voer gegeven heb.  

 

Ick heb een isseren decsel gekoft op mijn flaisketel, daer ick 3 schellingen voer gegeven heb 

ende een op mijn goteling van 2 schellingen. Noch heb ick een klaijntge gehadt op onse 

koperen pot, daer ick 4 stuivers voer gegeven heb.  

 

Ick heb van maseurs Lijsbet het onderste ent van haer silveren nelt over genomen, om dat sij 

het roijllen wilde om dat het gebroken was ende het voech 8 talve stuiver aan silver. Dan ick 

heb haer 8 stuivers gegeven, haer nieu was 5 stuivers van fasoen, dese heb ick mijn andere 

Josijntge gegeven.  

 

Ick ende maseur hebben elckx een bratpan gekoft op het hoeckge van die Hof Straet voer 14 

stuivers. Noch heb ick daer een anderhalf mengelespot gekoft van Berger aert voer 3 stuivers.  

 

Ick heb een glas bierglas gekoft gelick een tonnijttge voer 3 stuivers, noch een klaijntge voer 

3 grot. Ick heb dit groste tonnyttge weer gebrocht ende heb daer 2 van 5 stuivers voer 

genomen, die elck 2 bandetgis hebben. Noch heb ick daer 3 bierglasen gehadt met witte 

strepis die men tegen het fier mogen setten als het fol is, voer 17 stuivers ende maseur hefter 6 

gekost van dieselfde slach.  
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Ick heb van Pieter Lose 100 mant turf op gedaen van 22 gulden ende die andere hebben 23 

gegeven ende om dat maseur 18 gegeven hadde die in mijn sin soo goet is, daer om heb ick 

mnder gegeven ende 2 gulden van dragen.  

 

[rechterkolom]  

 

Ick heb tot Lijsbet moers dardalf ell kant gehadt tot een hemt van 4 stuivers die elle ende noch 

dardalf elle van 5 stuivers die elle.  

 

Ick heb Griete Klaesen son mijn een nieut koperen slueteltgen tot mijn verwielen kisse late 

maken, daer ick 4 stuivers voer het slueteltge gegeven heb met 8 stuivers van vergulden, komt 

tesamen 12 stuivers.  

 

Ick heb tot Neltge Isbranden op die Mient een kamerbesem gekoft, daer ick 1-6-0 voer 

gegeven heb. Noch heb ick een frijver fc gehadt van 10 stuivers met een schuijtge van 4 

stuivers.  

 

Ick heb 2 semen feters gekoft voer 2 stuivers.  

 

Aechtte Kornelis die stijfter is hier gekomen dinsdaechs van Paesen om te kijken, soo sij saij, 

hoe of het met Sijnte wesen sou of sij blijven soude ofte niet, al hoe wel ick haer noch een jaer 

after maij in heuir hadde, het geen ick doen terstont aen getaijkent hadde. Dan sij daer niet of 

weten en wilde, want sij niet blijven en wou of sij most gelt wijnnen, het geen ick niet geven 

en woude ende haer al dickmael in die winter haer kuer gegeven, waer ‘t dat sij beter mochte, 

dat sij mijn niet hoefde aen te sien ende dat om haer batsicheijt. Soo dat sij ging op den 3 maij 

anno 1637, soo als sij 2 jaer tot mijnende gewont hadde. Ick had haer een daelder tot haer 

mart gegeven tot het fasoen van een silveren potefraes ende Neltge anderhalf elle van die elle 

een gulden tot een schorteldoek ende doen Sinte doen goncg, doen gaef ick haer ock noch soo 

veel tot een schorteldoek van eeven veel gelt.  

 

Sijnte gaf mijn een wit prijntge doen sij gong, daer Iesus ende Iosep hout saechde ende Neltge 

gaf sij een heele hoep.  

 

Ick heb 4 duijsent bercken houten op gedaen van 15 stuivers het 1000 ende noch 200 houten 

van 13 stuivers het 100 ende sij hebben het om een gelt after op die solder gegoeijt. Het 

berkenhout is veel duerichger in het fier, dan het gelt weer merder.  

 

Ick heb heer Heinderijck een nieuwe kron gestiert om mijn moeder salijgers 25 jaergetij te 

houwen.  

 

Ick heb tot Jan Kornelissis 5 halfponts gele wassen kaersen gehadt tot dieselfde jaergetij,  

komt 2-7-8.  

 

Ick heb 6 stuivers gegeven van 4 emmers emmergelt.  

 

Ick heb Maerten een daelder gegeven van die loon goot na die Moeriaen toe van suderen.  

 

[fol. 40] [scan 76.41] [rechterpagina]  

 

[linkerkolom]  
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Ick heb tot Willem Willemsis gehadt 24 elle min een fierendel kort van geel ende suart om op 

mijn grauue rock te leggen, van 8 talfe stuiver die elle, komt tesamen 8-18-0. Jannijttge 

Kornelis van mijn rock van naijen gegeven 1-8-0. Noch heb ick daer 2 strentgis grauue naijsij 

toe gehadt.  

 

Ick heb in die Houtil 2 lemmenden in mijn ronde heften laten maken ende sij sijn met een op 

die saijnsten gestreken, daer ick 8 stuivers van maken voer gegeven heb.  

 

Men saijt voer een spreckwort honden ‘Katten ende honden, leuwen ende beren konnen die 

menschen beheren, maer en der en is op aerden geen soo starcken man, die een quaet wijf 

beheren kan’.  

 

Ick heb Frerijck Jacopson manendaechs voer Haijlich Sacrament 5 halfe rijckxdaelders 

gegeven tot behoef van die schamelluij, komt 6-5-0.  

 

Ick heb heer Heinderijck op Haijlich Sacramentsavent mede 5 halfe rijckxdaelders gegeven 

tot sijn kostgelt, komt 6-5-0.  

 

Ick heb tot Jan Fransis anderhalf dosijn witte beslagen garense ronde fetertgis gehadt. Een 

dosyn van 3 stuivers ende een half dosijn van 7 oortgis.  

 

Ick heb Maddelentge van een paar kousen gegeven die sij mijn gebraijt heeft 3-4-0 ende van 

geel ferruwen gegeven 10 stuivers.  

 

Doen Sijntge uut haer heuir gegaen waer, doen hadden sij haer schaeserlijng schaetsen tot 

mijnenden laten blijven, die na dat sij wech was daer een van after in het sekret viel. Daer ick 

haer doen een paer schellingen voer stierden om weder een nieut isser tot die ander sou laten 

maken, want die houten noch het leeren en duchten van geen van baijen, soo dat daer anders 

geen scha aen en was dan het isser, daer sij doen voer die 12 stuivers een ander voer mocht 

laten maken.  

 

Ick heb te perdemart tot Schagen gewest van manendachs of tot andere wonesdaechs toe. 

Jacop, Lijsbet ende Trijntge met haer drien elckx een 13 dalf gegeven doen wij voeren tot 

drinckgelt. 

 

[rechterkolom]  

 

Doen die schutterij te Pijnster optrock, doen heb ick elf schellinchs fijne koeken laten halen, 

daer ick 3 gulden tesamen voer gaf. Daer heb ick een Jan Molenvliet of gegeven, Lijsbet 

Persins hier over die stan tot Jacop Jansis, Kornelis Graf en58 jongetge tot Koetenburchgen, 

het maijse ende een knechge 2, daer noch een aen Marijttge Wouters, een aen Griet 

Willemsen Kornelis die onse melck brencht, een aen Eefert die snijers jongen. een aen Jan 

Kornelisse kistemakers jonge had ick gement te geven. Ende Allebert die schilders jongen 

ende die heb ick niet gesien. Jan Marynsis jongen heeft er oock noch een gehadt, noch Alfert 

                                                 
58

 Cornelis de Graeff Jansz. is een broer van Adriana die met Reijnier van Coetenburg trouwde. Zie De 

Nederlandsche Leeuw 1898, p. 131. Zij zijn de ouders van Itge Coetenburg die elders aangehaald wordt.  
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die backers maijse een, soo dat alle die elf vergeven waren. Stenh Bartoltge Steuhuijse59 had 

ick me gement te geven ende die en trock me niet op.  

 

Ick heb tot Willem Willemsis gehadt 4 elle luirgoet root tot een onder wollen hempe daer 

maseur oock een of het, van 18 stuivers die elle, komt 3-12-0. Jannijttge Kornelis van maken 

gegeven 10 stuivers.  

 

Ick heb een nieuwe half turrifmant gekoft daer ick 8 stuivers voer gegeven heb ende ick van 

het saijldoeck daer in van foeren gegeven 12 stuivers, komt tesamen een gulden.  

 

Marijttge nicht ende ick hebben met neefen wagentge na op see gewest, dat neef voerman 

was, met een priester van Wrieslant. Dat wij 2 die paerden betaelden, daer ick voer mijn paert 

1-2-4 1-4-0 voer gegeven heb.  

 

Ich heb tegen onse Neltge geroijlt een lanachtich ongeofgeset prijntge dat sij van Sinte 

gekregen hadde, daer een Aventmael in stont, om twe van mijn hoechachtichge die of geset 

waren, d’ een van Sinte Sisilia, d’ ander van Maria Maddalena.  

 

Ick heb Krijn van die bortgis after in mijn pottebanck van maken ende hout tesamen gegeven 

16 stuivers ende Allebert van ferruwen gegeven met het brotlate 4 stuivers, noch Jan 

Kornelisse van het brotlate van maken gegeven, behalven het hout, 0-2-8.  

 

Ick heb Aechge Jacopx van mijn rossis ferwielen tabbert in het foer laten setten 16 stuivers of 

gegeven met 5 stuivers aen sij. Ick hadde selfs het foer gelast ende fort altemael gestopt.  

 

[fol. 40 verso] [scan 76.42] [linkerpagina]  

 

[linkerkolom]  

 

Ick heb die schilder van Haerlem, die die ondermatres gehadt heeft, een Gebortge in mijn 

taferel laten schilderen, daer ick hem 39-11-0 voer gegeven heb, het geen soo aen het gelt te 

pas quam. 42 hadden hij geaijst eer hij het begonnen hadde ende 1-10-0 had ick voer het panel 

gegeven.  

 

Ick heb op den 12 julijus een maijt gewonnen die Lijsbet hiet en is die suster van die kock in 

het mannegasthuis, tegen Aldergotshaijlijgen voer 30 gulden in het jaer. Dan daer en is in 

noch uut gesaijt om elckx met een half jaer of te mogen. Sij is 19 of 22 out ende heeft 1-10-0 

tot een gotspenninck gehadt.  

 

Ick heb op den 14 julijus een maijt gewonnen voer een naijster, dan sij moet mede scuijren 

ende wassen ende vrijdaechs ende saterdaechs, als ick het hebben wil, mede stoffen ende het 

huis mede helpen schon maken, die Trijntge hiet ende is een dochter van Trijn Ameraels ende 

is 22 jaer out tegen Alderhaijlijgen anno 1637 ende dat voer een jaer elckx met een half jaer 

of voer 30 gulden in het jaer ende heb haer 1-10-0 tot een gotspenninck gegeven.  

 

Ick heb Nel T Tijse op den eersten augustus 12 rijckxdaelders gegeven ende maseur 14 voer 

die oude botschap.  

 

                                                 
59

 Steuhuijse –  Stenhuijse (Steenhuijsen) 
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Ick heb Aechge van mijn kuers met die klaijnne stijppers gegeven van in het foer te setten 15 

stuivers, met 4 stuivers aen sij, die forinch was altemael gelast.  

 

Ick heb van het jaer tuirfgelt gegeven Kornelisse Tatens, Annijttge Hamme, Rijsse, Ittge, 

blinde Marijttge, Sillittge, Beiatris, die naijster op die Heuil, het wijf met die lamme jongen.  

 

Nicht Van Eenijgenburch hadden een dosin hoepis om platelen op te setten tot Uuttrecht 

gekoft, daer maseur 4 van het ende ick 2, daer ick 9 stuivers voer mijn 2 gegeven heb.  

 

Ick heb van 2 kannijttis gegeven om nieuwe lijttgis van op maken 10 stuivers.  

 

Ick heb 6 gulden voer een koetswagen gegeven doen maseur met haer wagen ende neef 

Opstraet met Katrijna na Schagen te paert waren, met 4 stuivers tot een foijtge.  

 

[rechterkolom]  

 

Ick heb Eefert Jansen van mijn manijste feruelen tabbert van maken gegeven 7 gulden ende 

ick hebber 23 elle ruijm toe gehadt met 50 elle kort van die elle een stooter, met 18 dosijn 

knopen ende vort aen toe goet soo een als d’ ander gehadt 15-10-0. Ende het stoof beliep 138 

gulden, soo dat mijn tabbert kost, behalven het geen ick selfs hadde, 160 gulden ruijm.  

 

Ick heb tot Willem Willemsis noch 9 elle min een fierendel gehadt van dieselfde plu pluis 

kort, gelicken op mijn tabbert laijt die ick op mijn manijste fluuelen kuers gelaijt hebbe om 

onder mijn tabbert dan te dragen.  

 

Ick heb 6 aerde witte toiliortgis gekoft voer 14 stuivers op die mart ende maseur heft tot Eesis 

12 parselaijnen gekoft voer 2-6-0.  

 

Ick heb 2 schorteldoecken laten ferferruwen, daer ick 12 stuivers of gegeven heb.  

 

Doen ick die nichten ende die neven Opstraet te gast hadde, doen had ick een marssepaijn van 

een kron met een pastaij van een daelder ende een machgeltoert van een daelder ende een 

konijn in die korst, daer ick een gulden van backen gaf.  

 

Doen mijn broer salijger gerust waer, doen heb ick baij mijn parste hoijcken laten die klieren 

verklaynen, daer ick Katelijn 10 stuivers van het paer gaf.  

 

Noch heb ick een paer suarte hantschoenen gekoft, daer ick 1-4-0 voer gaf.  

 

Wij sijn saterdachs savens die eerstemael bij mon frere gewest, soo als hij dinsdachs 

smorgens tusken half sevenen ende sevenen storf, wesende den 15 september dachchs na 

Kruijsverheffingendach ende is op saterdach daer na begrafen te 3 uren, wesende 

Amsterdammer kermisenavent. Ick heb 33 siel sielen figelijen voer hem gelesen.  

 

Ick heb Jannijttge Kornellissen Aegge van mijn borate ende lakense roumouwen gegeven 8 

stuivers van op die arm op te maken met noch 3 stuivers dat sij aen sij verschoten hadde.  

 

Ick heb tot Gertge Janse een elle kamerijckx gehadt van 2-18-0, daer ick 5 paer roupoinietten 

uut gekregen heb ende daer ick 15 stuivers van die 5 paer van maken gegeven heb, maseur 

heft er 6 paer uut, een paer uut die sij.  
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Ick heb tot Aecht Pietselle een elle kant gehadt tot een roukap van 9 stuivers die elle.  

 

[fol. 41] [scan 76.42] [rechterpagina]  

 

[linkerkolom]  

 

Ick heb Krijn Isbrantse een nieut block laten maken om op te schueren, daer van hem gegeven 

12 stuivers. Dit block heeft maseur Nobel over genomen, om dat het ons te suaer waer, nu 

heeft ons Krijn 4 bienen gemaeckt aen een ent van een stijl om op te schuieren, daer van hem 

gegeven een rijael.  

 

Ick heb een half kinnijttge butter van Gerrijt Miese van Uutgest gehadt, daer maseur butter of 

het, daer voer gegeven 14 gulden ende maseur voer een fierendel van hem ende Neltge doen 

oock 27 gulden. Ick heb Neltge moeten daer na 29 29 gulden geven.  

 

Ick heb in die Kapelstech 4 lommen laten halen, daer ick een rijckxdaelder voer gegeven heb.  

 

Mijn broer salijger sijn kint, Gijsbertus van Nesse60 is gestorven tot Dirck Groene in huis, om 

datten sij daer alle baij waren om die moeders sieckte, op den 17 october, wesende daechs 

voer Sinte Lukas, 5 talf weck na sijn vader salijger. Soo als mijn broer61 op dinsdach 

dinchsdach  smorgens voer 7 uren, wesende 15 september, ruste, soo is sijn kint op saterdach 

vijftalf weck daer na gerust op smorgens voer half achten, wesende op den 17 october, dachs 

voer Sinte Lukas in het jaer 1637, out wesende 2 jaren min 8 talf weck. Ende hadden mijn 

broer salijger 6 weken langer geleeft, soo hadden hij 38 jaer out gewest.  

 

Soo als mijn broer salijger storf op dinsdaechs voer smorgens voer seven uren ende is op 

saterdach Amsterdammer kermisavent te 3 uren te kerreken gebrocht, soo is het kint weder op 

s saterdach smorregens over sevenen gestorven op Sinte Luickasenavent ende is weder op 

dinsdachs te twe uren te kercken gebrocht.  

 

Gertruijt, mijn broer salijgers kint, hebben sij die eerste mael tot mijnende gebrocht daechs na 

daer na dat haer broertge begraven was, 5 weken na mijn broer salijgers doot.  

 

Mij broer salijger heeft 16 elle tot sijn dootklet gehadt ende het kint 6 elle, komt tesamen 22 

elle. Daer heeft die minnebroer 5 talf elle of gehadt tot een tabbert ende mijnheer Kater 5 talf 

elle tot een pack met een paer kousen. Dan is het vort aen 13 lijffis gesnen tot elckx een elle 

ende die elle kost 7-15-0. Daer heft er Gertruijts ende Gijsbertus minne eelckx een of, haer 

krambewarster met haer maijt, Gronen maijt met haer suster, om dat die het kint veel 

gedragen hadde. Nu die 4 die bij mijn broers kist geseten hadde gelijcken Rijsse, Ittge, blijnde 

Marijttge met Nel Sijmens die bij Annijttgen Hamme wont, die 4 hebben noch elckx een 

rijckxdaelder aen gelt daer voer oock gehadt ende Ittge van het kint noch een, daer na noch 

heft Sijtge Maertens tot mijnheer Katers ende Agge die wollenaijster met Leene die braijster 

oock elckx een gehadt.  

 

[rechterkolom]  

 

                                                 
60

 Gijsbertus van Nesse jr. is gestorven op 17-10-1637 oud 1 jaar en 10 maanden, geboren na 6 dec. 1635  
61

 Gijsbrecht van Nesse sr. is gestorven 15-9-1637, oud 37 jaar, geb. ca. 30 okt. 1599.  
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Ick heb van Maerten Harmese een ockxhoft laten kopen, daer ick van Anne Frerijckx 5 

fierendelen waij in heb laten doen, daer ick 2-10-0 voer gegeven heb. Ick hadde Maerte een 

gulden van het fat gegeven ende doen 't een jaer gelen was, doen liet hij mijn weder manen.  

 

Ick heb tot Madders een sacke sout laten halen, daer ick 2-8-0 voer gegeven heb op den 28 

october dat maer aen getaijkent is, hier van 3-7-8 gegeven op den 10 augustus anno 1638.  

 

Ick heb een rosemaraijnen boem laten kopen, daer ick ...  

 

Ick heb van mon frere Nobel een halffe oos gehadt, daer hij die andere hellift of hadde, daer 

ick hem 22 gulden voer gegeven heb ende 6 stuivers van panse broeijen met een riael aen bier 

van ofhouwen.  

 

Ick heb mester Heinderijck daechs voer Alderhaijlijgenavent 9 rijckxdaelders gegeven tot 

behoef van die schout, komt 22-10-0.  

 

Ick heb Frerijck Jacopson doen mede 5 halffe rijckxdaelders gegeven om in die buers te doen 

tot behoef van die schameluij, komt 6-5-0.  

 

Ick heb tegen Aldersielen heer Heinderijck, Kater, die minnebroer ende heer Dirck elckx alle 

4 een daelder van 1-10-0 gegeven om voer mijn ouders sielen te bidden.  

 

Ick heb tegen Alderhaijlijgen weder een gulden gegeven van Neltgis hooftgelt.  

 

Ick heb Harmen een gulden gegeven van een paer enckelde Spaens leren schoenen.  

 

Neltge is woensdaechs uut haer heuir gegaen doen het sonnedaechs Alderhaijlygen gewest 

hadde ende Lijsbet is doen mede woensdaechs in haer heuir gekomen ende Trijntge 

vrijdaechs.  

 

Ick heb mijn grote lijnnen schar een koperen buegel aen laten maken daer ick 5 stuivers of 

gegeven heb ende een halfe stuiver van een klaijn schaertge van slijpen.  

 

Ick heb in die Duijffis 5 mettgis grau orrijttge gehadt van 8 talfe stuiver het mettge, komt 

tesamen 1-17-8, met 6 mettgis gron van 6 stuivers het mettge.  

 

Nicht Van Eenijgenburch het een pot voer mijn tot Amsterdam gekoft voer Gertruijt om mede 

te spuelen, daer sij 14 stuivers voer gegeven het.  

 

Ick heb van Neltge nicht 2 haijlijchgis gekregen die van Bochstel gestiert syn.  

 

Ick heb van het jaer gehadt 36 pont duijnne kaersen van die 12 in het pont met 4 ponp van die 

6 in het pont, komt tesamen 40 pont ende ick hadde noch een pont dicke, het pont is 5 stuivers 

min een oortge. Daer tegen hadde wij 5 pont in een fierendel smeer gebrocht van 3 stuivers 

het pont, wij hebbender weckx na Sinte Maerten of beginnen te branden.  

 

[fol. 41 verso] [scan 76.43] [linkerpagina]  

 

[linkerkolom]  
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Ick heb van Jacop van Over die Geest 53 pont kas gehadt van elf gulden het 100, komt 

tesamen 6-1-4 ft met het waechgelt.  

 

Ick heb 2 van Nel Tijssis Iesissis elckx een blocke onder laten maken, met elckx een kruijsse 

in die hant. Daer van Jan Kornelisse gegeven 6 talfe stuiver ende Allebert van die blockis van 

schilderen ende vergulden 18 stuivers, komt tesamen 1-3-8. Dit heb ick niet met weer willen 

hebben.  

 

Ick heb in die Kapelstech een stroo bocken gehadt, daer ick 2-8-0 voer gegeven heb.  

 

Ick heb Aechge elf stuivers van mijn lakense mouwen gegeven van maken, met 2 stuivers aen 

sij ende 5 stuivers van stoppen. Komt 18 stuivers tesamen.  

 

Kornelesse nicht heeft mijn brilhuijse met een bril daer in ende dan noch een met een silfere 

pen daer aen tot Haerlem laten maken, daer sij met malkander 4-6-0 van maken gegeven 

hadde ende het wecht met malkander aen silfer 5 talf loot ende het loot tegen 1-8-0, komt aen 

silfer te belopen 6-6-0 ende tesamen aen silfer ende fasoen tesamen 10-12-0 ende van die 

glasen gegeven tot baij die brillen 1-4-0. 

 

Ick heb een half kinnijttge haring van het Emge Emmerder wijf gehadt, daer ick 2-13-8 voer 

gegeven heb.  

 

Ick heb tot Kronen Trijn Jansse 2 silfferen essis gehadt die 7 stuivers aen silfer waren met een 

stuiver van maken aen mijn kettijnke van mijn brilhuijse.  

 

Ick heb Lijsbet tot Jannijttge Kornelisse een frouwenhoetge gekoft voer een stuiver.  

 

Ick heb mijn tientge, dat ick van Nel Tijse heb dat aen mijn frouwenhoetge hanckt, Tuenis 

Isbrantse laten kettenen aen koperdraet, daer ick 2 stuivers of gegeven heb.  

 

In 3 slepis melck heb ick dicke brij gekoeckt om met melck toe te dopen net een half mette 

half haferen gort dat pas dick was ende 3 uren te sieden.  

 

Ick heb heer Heinderijck een nieuwe kron gegeven tot mijn vader salijgers 26 jaergetij te 

doen.  

 

Ick heb Jan Kornelissis 5 halfponts gele wasse kaersen gehadt tot dieselfde jaergetij, komt 2-

7-8.  

 

Jannijttge Heinderijckx die beslaet haer fafelkoecken wat dicker als pannekoecken ende wat 

duijnder als boeckende koecken ende geen aijeren, noch geen musschuijten, dan sij siet die 

melck omtrent een urtge met wat rijs in een pijnte melck, omtrent 3 tijnnen lepelen rijs die sij 

daer dan me in doet met een luttge gist.  

 

[rechterkolom]  

 

Mijn broer salijgers jongste dochter Gijsbarta van Nesse is geboren tusken die dinsdach ende 

die wonsdach snachts te half eenen, wesende woensdachs den 2 december soo als het 

sonnendachs daer na Sinter Nicolaes was ende haer broerte quam omtrent soo veel dagen na 



137 

 

Sinter Nicolaes 2 jaren voer ditte ende mijn broer salijger was doen elf weken doot gewest 

ende mon frere Nobel ende ick hebben weder peet gewest in het jaer anno 1637. 

Wij en hebben haer geen pillegaef gegeven dien wij voer haer bewaren, om dat wij het niet op 

die weskamer hebben en wilden, gelicken die moer begerden van het kint dat doot is, dan sij 

sal mede eeven veel hebben.  

 

Ick heb mijn broer salijgers kint Gertruijt, die eerstemael na sijn doot, tot haer Sinter Nicolaes 

gegeven een poppe spinnewieltge van een gulden, met een houten wiech ende een houten 

tafel, tesamen van 15 stuivers, met een marsepaijnte van 8 stuivers, met een houten plateltge 

daer een pastaijtge in lach met qualick een half pont letters, half witte ende half roode, met 

wat minder als een half pont suickerde amandelen met mede soo veel kapittelstocken ende soe 

veel lange garsijnen, van elckx wat minder als een half pont, met 50 grote noten ende een 

slepe klaijnne noten, 18 ofte 20 appelen met een 1-8-0 in een appel, noch een manijste koeck 

van 8 stuivers, met een fijn fijne koeck van 6 stuivers, met een del bessis van brot gebacken 

ende een schoelbortge van een stoter, daer een AB boeck in lach, van een stooter, met groen 

kan parrekement ende daer gout op gedruicht stont met 2 fel haijlijchgis. Ick heb omtrent 

anderhalf mette appelen gehadt van 6 stuivers het mette, daer hefter backer met baij die 

maijsens daer ende baij die mijnne, elck 4 of gehadt met elckx 20 grote noten, ende elckx met 

haer fyfen een lange koeck van een braspenninck, soo dat ick omtrent aen Sintercolaes gehadt 

heb over die 8 gulden.  

 

Mon frere Nobel heeft van Hans van Gorle 2 dubbelde rosennobels gekoft voer 50 stalfe 

gulden, daer ick daer een of heb om voer mijn broer salijgers kint Gijssebarta tot een pyllegaf 

te geven, gelicken ick sijn sonte mede soo een gegeven hadde, het geen ick voer haer bewaer.  

 

Trijntge is saterdachs smorgens, wesende dachs voer Sinte Lusij uut haer heuir gelopen, om 

dat ick gekeven hadde, om dat sij in haer betstroo hadde sytte pissen, dat het over al gelopen 

was. Soo als sij vrijdaechs tevoren 5 weken in haer heuir gewest hadde ende ick heb haer 

noch, doen sij haer goet haelde, noch 3-3-0 voer die 5 weken gaf, want sij sou 30 gulden in 

het jaer gewonnen hebbe, daer mijn haer suaer of bedanckte ende bekende dat haer niet toe en 

quam.  

 

[fol. 42] [scan 76.43] [rechterpagina]  

 

[linkerkolom]  

 

Ick heb te karstijt 32 duyvekatertgis tot Gerrijt Woutersis gehadt van sestalfe stuiver met 2 het 

styck van een daelder met een besijen maseurs van een daelder, dan die was almerder als een 

pont suaerder. Daer heeft er nicht Katrijna ende nicht Anna ende Gertruijt elckx een of.  

 

Ick heb backermoer op karsavent doen sy met Gertrut quam om haer duijvekater te hael een 

nieuwe kron gegeven van 2 gulden, om dat sij immers op het ionge kint letten sou, om dat ick 

daer niet gekomen en hadde, soo waer ‘t soo lang aengelopen.  

 

Anno 1638  

 

Ick heb te nieuwe jaer tot 16 steden brij gegeven. Maddalen hier after met Griet ende Willem 

Moer, Risse, Ittge, blinde Marijttge, Beiateris, Sillittge, Tatyn Trijnte Tatens, Annijttge  

Hamme, Neltge Klaes, Klaes Frijers suster, Neel Sijmes op die Heuil, Leene die braijster, 

Lysbet Ians, Bes op die Brestraet, met Iannijttge die die Brestraet fecht. Hier toe gehadt 4 
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mengelen melck, met 3 pont rijs in die eene ketel, 5 slepis melck met een pont rijs in die 

andere ketel, dardalf mengelen melck met 2 pont rijs, een slepe voer het in oocken.  

 

Ick heb die diefflaijers met die ratelwacht elckx 12 stuivers tot haer nieuwe jaer gegeven.  

 

Ick heb Lijsbet eerst 3 gulden aen gelt gegeven doen sij een paer kousen kopen sou ende 

weder daer na 4-10-0 gegeven, doen sy een stijckt lijf sou laten maken, soo dat sij daer mede 

het fierendel jaers van Lichtmis betaelt is.  

 

Ick heb een maijse tot een naijster gewonnen die van Amsterdam is ende 18 jaer out is ende 

Marijttge hiet, voer een jaer elckx met een half jaer of ende sal 28 gulden in het jaer winnen 

ende nu wint sij tot Jacop Stopen 26 gulden, dan sij moet mede hant aen slaen, als het van 

doen is, gelijken vrijdaechs ende saterdachs ende als men schon maeckt. Ick heb haer 

gewonnen sonnendaechs, soo als het dinsdaechs Onse Lieve Frou Lichtmis was ende heb haer 

een gotspenninck gegeven van 1-10-0.  

 

Ick heb Maerten Jansen van mijn tanch gegeven van 2 nieuwe lijppen van aen maken 5 

stuivers.  

 

Lijsbet het het mijn gevraecht op Vastelavents manendach of sij te somer blijven sou of niet, 

het geen ick gesaijt hebbe als dat sij te soomer noch blijven soude.  

 

[rechterkolom]  

 

Ick heb van het jaer gehadt tot die schamelluij haer pannekoecken 3 mettgis mel met 2 

menchgelen melck, des liep daer wat over, daer heb ick Marijttgen Aeriaens in het gasthuis 

ende Aecht Elleberts met Jannijttgen Heinderyckx ende Kornelisse Tatens elckx een dosijn of 

gegeven. Nu vorts Gurt Jans, Gurt Jacops, Neltge Klas, Annijttge Hamme, Itge, Rijsse, 

Beiaterijs, blijnde Maryttge, Sillittge, Griet Willemsen jonge, Geert daer over met die kreck, 

Nel Sijmens op die Heuil, Lijsbet Jans, Maddelen die braijster, Willem Moer met Maddelen 

hier after, Griet die hekelster ende Bes op die Bre Straet, Jannijttge Kornelis die wollenaijster, 

met Aegge die bij haer wont, elckx een half dosijn, komt 20 half dosijnen met 4 dosynen.  

 

Ick heb een aerden kommijttge van maseur over genomen, daer ick haer 3 stuivers voer geef, 

sij hadt het voer 2 stuivers gekoft.  

 

Ick heb een blijcken schencktelioer tot Haerlem laten maken dat moytgis besnen is, daer ick 

2-5-0 voer gegeven heb.  

 

Ick heb mijn groste wijnkan een nieue lit op laten maken, om dat Lijsbet die knop boven op 

aen stijckent geschuirt hadde, daer ick een schellinck van maken gegeven heb.  

 

Ick heb Lijsbet noch een rijckxdaelder gegeven tot haer schort ende op Sinte Matisendach 

noch 2 rijckxdaelders daer een elle laken van 5 talfe gulden die elle tot een borstrock om 

gekoft worde, soo dat sij te maij toekomende als anno 1638 betaelt is.  

 

Ick heb Aegge van Lijsbeten ouwe graue borstrock een rijchlijf laten maken, daer ick een 

schelling van maken gegeven heb, behalf foring ende een en ander.  
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Ick heb Harmen 2 paer en Spaensse enckelde soole schoenen laten maken, daer voer gegeven 

2 gulden.  

 

Ick ende maseur ende nicht hebben elckx een bos besemen, daer er 12 van in het bos sijn, van 

Haerlem gekregen hebben, daer wij een gulden voer het bos geven met 2 stuivers van die 

vracht.  

 

Ick heb tot Aeltge Harmisse een fatge van 4 dalf stop Spaense wijn betaelt voer 6 talfe gulden 

ende 1-12-0 voer die exsis, komt tesamen 7-2-0. Daer het Marijtge nicht anderhalfe stop of 

ende ick 2 stop, komt voer mijn stop te belopen 4-1-2.  

 

[fol. 42 verso] [scan 76.44] [linkerpagina]  

 

[linkerkolom]  

 

Ick heb Lijsbet op Onse Liefe Frouwendach, wesende den 25 mart, weder een half fierendel 

jaers heuir gegeven om haer borstrock het maecklon mede te betalen, dat eerst after maij 

toekomende in sal gaen, komt 3-15-0.  

 

Ick heb Maerten Jansen gegeven van mijn die goot na Pieternellen toe van suderen 2-8-0, daer 

mijn maer die hellift of toe komt te geven ende aen mijn aijgen goot heeft hij noch 8 stuivers 

aen verdient, komt tesamen 2-16-0.  

 

Ick heb tot Gerrijt Woutersis gehadt 30 wielbrotgis tegen Paesse van 6 talfe stuiver, komt 

tesamen 8-5-0. Daer hefter Maddalen hier after ende Willem Moer met Griet die hekelster met 

Maddalen die braijster elck een of.  

 

Ick heb mester Konninck op mijn been gehadt, doen het een weck gelen was dat ick mijn 

besert hadde, om te besien of daer oock iets ongklaer was, daer ick hem een oort van een 

rijckxdaelder voer gaf ende hij hette mijn smeren met salf van albastert.  

  

Ick heb tot Gertge Janse in het Schape Stege een alle in 3 fierendelen in een half sestienendel 

Emder laken gehadt tot Lijsbet een kraech tot haer mart, daer ick 1-12-0 voer die elle geef met 

een half elle in een half sestienendel duars laken tot een bef, daer ick 3 grot voer so gaf, komt 

tesamen 1-6-8.  

 

Noch heb ick daer tot 2 hemden kant gehadt, daer ick dardalf elle tot elckx hadde, die een was 

van 4 stuivers die elle, die ander van 5 die elle.  

 

Ick heb een houten dinch met pennen gekoft om haring aen te hanggen, daer ick een 

braspenning voer geef met een oosschuyttel van een blanck.  

 

Ick heb te Paesse van Gerrijttge 6 pont suiker gekoft van 16 stuivers het pont ende maseur 20 

pont ende ick hadde doen noch watte.  

 

Ick heb Lijsbet in die pasmart weder een half fierdendel jaers heuir gegeven, daer het 

fierendel jaers van Sint Jacop mede betaelt is, komt 3-15-0, om dat sij een paer schoenen ende 

muijlen kopen sou.  

 

Ick heb 2 elle smaldoeck gekoft tot 3 friflappen van 4 stuivers die elle.  
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Noch heb ick voer Lijsbet 2 boesel gekoft daer sij dardalfe elle toe hadde van 7 stuivers die 

elle, met 8 elle bant van die elle een half blanck, komt tesamen 1-0-8, ick heb se slfs selfs 

genaijt.  

 

[rechterkolom]  

 

Ick heb een nieuwe mat op mijn sitbancke voer gekoft van 5 fierendelen bret ende dardalf elle 

lang, die elle van 0-4-4.  

 

Ick heb Lijsbet noch een gedruijckte muts van een stoter tot haer mart gegeven.  

 

Ick heb in die krame een glasewasser gekoft voer 16 stuivers, noch een quspel met een lange 

stael voer 10 stuivers, noch een wrijfbarstel van 10 stuivers, noch een witquast van 10 

stuivers, noch een boenbarstel van 6 stuivers, noch een schuijte om te frijwen voer 6 stuivers, 

noch heb ick een nieuwe kuijspel gekoft voer 14 dalfe stuiver.  

 

Ick heb in die ma krame 3 kapkantgis gekoft, een van 1-4-0 die elle, daer heb ick noch een 

fierendel meer aen ofte anderhalf fierendel voer een schelling, met noch een van 1-8-0 die 

elle, met een van 1-18-0 stuivers die elle, komt tesamen 4-16-0.  

 

Ick heb een suartellis tonnijttg gekoft voer 6 talfe stuiver.  

 

Jacop het mijn van Maeten die molenaer een stijck saijldoeck gekoft, daer hij 2 stuivers voer 

gegeven het.  

 

Ick heb een silferen kroesen van maseur geroijlt, daer mon frere Nobel doen hij jong was uut 

placht te drincken, voer suster Van Alckemade haer silferen potefraes met 2 kapissertgis van 

mijn ende dan noch 2-15-0 toe, om dat het bekertge noch soo veel swarder waer, mijn 

bekertge dat ick van bestemoer heb, is ontrent een sesse lichter van silfer.  

 

Ick heb Willem Tuenisse een ront koperen dose laten maken om mijn frouwenhoetge in te 

leggen, daer ick hem 15 stuivers voer gegeven heb op maij anno 1638.  

 

Ick heb dardalf elle in een sestienendel van mijn laken van Dieuer Moers gespijnt, of gesneen, 

daer ick een bethemt of gemaeckt heb met 3 paer socken ende die asseldoecken mede van 

hetselfde.  

 

Marijttgen Aerrents het 2 pont krijtwijt gehadt van een half blanck het pont ende voer een 

halfe stuiver aen gom ende als sij witten sal soo maeckt sij het regenwater een lutte warm om 

daer sij dan een lutte gom in doet, om dat die gom smelten sal, aleer sij het krijtwyt daer in 

doet, dat sat sij en stuift niet of noch het en wort niet geel duer die gom, maer lijmwater wort 

geel.  

 

Ick heb heer Heinderijck een nieuwe kron gegeven tot mijn moeder salijgers 26 jaergetij te 

doen.  

 

Ick heb tot Jan Kornelisses gehadt 5 halfponts gele wasse kaersen tot dieselfde jaergetij, komt  

2-7-8.  
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[fol. 43] [scan 76.44] [rechterpagina]  

 

[linkerkolom]  

 

Ick heb 50 mant turf op gedaen van Kornelis Kornelisse, katfiller, voer 25 gulden die 100 

mant met een gulden van die 50 van dragen ende maseur 200 mant.  

 

Marijttgen sou op Onse Lieve Heers Hemelfaersdach, wesende den 13 maij anno 1638, in 

haer heuir gekomen hebbe, soo het gesaijt was daechs te voren ende om dat sij doen noch soo 

suack van die korts was, soo sij saijde, hadde sij noch niet mogen komen, soo dat ick haer 

doen daechs daer na liet die hant op seggen, om dat sij noch alle dagen, soo sij saijde, die 

korts hadde ende schonck haer die daelder van 1-10-0, die ick haer tot een gotspenninnck 

gegeven hadde, daer sij mijn mede bedencken mochte.  

 

Ick heb sonnendaechs na Hemelvaert, wesende den 16 maij, op Bergen Ommegaenchendach 

weder een maijse geheuirt die Josijntge hiet ende Lijntge Jans tot die rentemester Foreste die 

moij of is, voer een jaer elckx met een half jaer of ende dat voer die kost ende sal niet anders 

winnen, sij sal weckx na Pijnster in haer heuir komen, om dat sij noch stoppen sal leren, ick 

heb haer 1-5-0 tot een gotspenninck gegeven.  

 

Ick heb een schelling gegeven van emmergelt voer die 4.  

 

Ick heb te Pijnster Trijntge Tatens ende het wijf met die lamme jongge elckx 50 muskuijten 

gegeven ende Sillittge, blinde Marijttge, Rijsse, Itge, Bes op die Bre Straet, die jonge, Neel 

Sijmens elckx een 25 voer haer hooft.  

 

Mon frere ende ick sullen elckx voer haer deel uutkeren van die boecken van mijn vader 

salijger 55 gulden, te weten voer die kinderen van mijn broer salijger, komt tesamen 110 

gulden ende nu heb ick al mijn deel, soo van die kinderen over genomen als van mijn aijgen 

deel, mijn suster altemael gegeven, soo dat ick daer een late maer van het kantor tuis gebrocht 

heb. Hier van heb Kornelis Jansen Baert een schrijffe of laten maken, dat ick se haer gegeven 

heb om by sterfen weder geen moeytge te hebben, dat sij nu bewaren mach.  

 

Ick heb tot Griete Klase voer 4 stuivers aen ferrv gehadt, die ick in slotswater een ur lang op 

geson heb, doen het een nacht in hetselfde water gewicht hadde ende doen heb ick er het goet 

in gesteken ende doen weder met het goet op geson, gelicken een soo fis ende laten daer doen 

uutspoelen, doen het in het soop kout geworden was.  

 

[rechterkolom]  

 

Josijntge Aerieaens is in haer heuir gekomen w sonnendaechs na Pijnster, wesende den 30 

maij, haer moij Lijntge Jans die brocht haer, sij is 14 jaer out, gelycken Sijntge was ende ick 

heb haer mede gemeten doen sij quam op haer kousen ende sonder frong ende is groot 5 voet 

min een duijm ende Sijntge was doen sij quam 5 talf voet min anderhalfe duijm, soo dat sij 

noch een halfe voet groter is.  

 

Ick heb Josijntge een frouwenhoetge gegeven van mijn aijgenen, doen ick jonch was, met een 

pennincken daer aen.  

 



142 

 

Ick heb tot Jacoppen onsse kasboer een maijkas gehadt van elf pont in een fierrendel, het pont 

van een stoter, komt 1-8-0.  

 

Ick heb Frerijck Jacopson op saterdaechs voer Haijlijch Sacrament 5 halfen rijckxdaelders 

gegeven tot behoef van die schamelluij, komt 6-5-0.  

 

Ick heb heer Heinderijck op Haijlijch Sakarmentsavent mede 5 halfe rijckxdaelders gegeven 

tot beho sijn kostgelt, komt 6-5-0.  

 

Ick heb van het jaer 5 snes drochde schol gehadt, daer ick 4 stuivers voer het snes heb moeten 

geven.  

 

Ick heb 6 gemaecktte duayllen van 4 dalf fierendel lanch gekoft voer 1-2-0 ende maseur 6 van 

5 talf fierendel voer 1-7-0.  

 

Het wijf van het duaijlgoet, Anggeniettge Pieters, die wit allen tijt lelijcke muijren in ouwe 

pijs met wat blaeusel daer in ende dan die twede mael over met petwater ende daer mede in 

die kalck wat blaeusel, gelicken die kalck van die ouwe pijs.  

 

Ick heb weckx voer Sint Jan mijn eeckfate laten follen, daer 3 mengelen in gegaen is in een 

half slepe, dan ick heb maer 3 mengelen betaelt, het mengelen van elf stuivers komt 1-13-0, 

daer plech een pijntge meer in te gaen, dan daer is nu een sacke met fleer in.  

 

Ick heb Allijt Jans 4 hemden laten naijen, daer ick 14 stuivers voer het stijck van naijen 

gegeven heb, komt 2-16-0.  

 

Ick heb een bos suafelstocken gekoft daer 80 bossis in sijn, gelicken men 5 om een oortge 

kopen ende nu heb ick een stoter voer het bos gegeven ende wij hebben der of beginnen te 

branden.  

 

[fol. 43 verso] [scan 76.45] [linkerpagina]  

 

[linkerkolom]  

 

Ick heb Jan Kronen van het decksel van mijn mostertpot gegeven van wat te maken 8 stuivers.  

 

Ick heb Josijntge dat ent van die stijckdende naelt gegeven, dat ick van Lysbet over genomen 

hadde, sij wecht noch 8 talfe stuiver aen silver. Die ick Sijntge gaf, die ick van maseur over 

genomen hadde, die voech 9 stuivers aen silver, dan die wal hel dan heel slecht.  

 

Ick heb van onse Neltge nicht een minnebroes kort gekregen met een haijlijge.  

 

Lijsbet heeft mijn een haijlijge gebrocht, tot mijn welekom doen sij van Haerlem quam, daer 

die 3 konijngen in staen. Sij hadden der een schellijng voer gegeven, die ick haer weer 

gegeven heb.  

 

Jannijttge Kornelisseen Aecge die nemt van een stootkant om een rock te naijen 5 stuivers 

ende 4 stuivers van een kort om ende 2 stuivers van een bant op te setten.  
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Ick heb 3 elle in 5 sestienendelen laken of gesneen tot 2 witte schorteldoecken ende soo veel 

had ick tot mijn blauwe mede gehadt.  

 

Maseur Nobel heeft mijn in Den Haech tot Annijttge Kuens een sije floers kap laten maken, 

daer sij 3 gulden voer gaf, met een sijen kante daer aen van 4 gulden, met noch een lappe van 

gefrijsert haer voer die warmte van 3 gulden ende noch een vrong van 18 stuivers ende een 

kapisser van 6 stuivers, komt tesamen 11-4-0.  

 

Ick heb die tinne kan die after hanckt verroijlt, daer ick 6 stuivers voer het fasoen geven most 

ende mijn trechtertge dan mede, dat 3 grot het fasoen was.  

 

Ick heb een maijt gewonnen die Annijttge Kornelis hiet, die boer sijn dochter after maseur 

Nobel ende sij is 18 jaer out, op sonnendaechs wesende weckx voer Sint Jacop om te 

Alderhaijlijgen anno 1638 te komen voer een jaer elckx met een half jaer of ende sal in het 

jaer winnen 36 gulden, ick heb haer een daelder van 1-10-0 tot een gotspenninck gegeven, sij 

sal Onse Lieve Frou Lichtmis 19 jaer worden.  

 

Ick heb Kornelis Maertsen met een opperman anderhalfe dach gehadt om die stientgis after in 

die ganchg te setten, daer 3 gulden of gegeven met noch 1-17-0 gegeven van kalck in sament, 

komt tesamen 4-17-0.  

 

[rechterkolom]  

 

Ick heb Jan Kornelisse van een nieut houten knijnspijt sonder rool met 2 nieuwe houtgis aen 

mijn isseren spit te doen, om mede konijnnen aen te braen, gegeven van hout ende maken 

tesamen 6 stuivers.  

 

Ick heb een nieuwe spons gekoft daer ick 7 stuivers voer gegeven heb.  

 

Ick heb onse Neel Tijsse weder daechs na Sintte Lauueris 12 rijckxdaelders gegeven voer die 

oude botschap ende ick heb van haer 2 minnebroers korden gekregen daer ick maseur daer 

een of gegeven heb om voer die geen om haer middel te doen die in arbaijt gaen om dra te 

verlossen.  

 

Ick heb Lauueris Bartelmiesse aen mijn groste doppen een pareltge laten aen doen, daer ick 3 

stuivers van gegeven heb met noch 2 of 3 andere vast te laten maken, tesamen 10 stuivers.  

 

Ick heb in het Sint Jacopstraet het stijcke lijnt dat ick hadde van 48 elle, daer ick 17 stuivers 

voer gegeven hadde, die hellift van verroijlt tegen 15 stuivers, dan het was maer 46 elle lang, 

ick heb daer bret lijnt voer genomen tot schorteldoecken, 6 elle wit ende 6 elle geferrvt, vorts 

een strenge suarte noch.  

 

Ick heb van het jaer turfgelt gegeven Itge, Rijsse, Beiateris, Sillitge, Trijntge Tatens, Annyttge 

Hamme, die Berger, blinde Marijttge, het wijf met die lamme jonge, Neel Sijmens.  

 

Ick  heb in die Kapel Stech 4 lommen laten kopen, daer ick 2-13-0 voer gegeven heb.  

 

Ick heb Jan Kornelisse van mijn aygen hout een schuirla laten maken, daer ick hem 4 stuivers 

of gegeven heb.  
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Mon frere Nobel het 3 gulden tot Schagen om schorstiengelt gegeven, daer ick hem een 

daelder toe gegeven heb.  

 

Ick heb 50 pont kas gehadt voer 5-19-0.  

 

Ick heb Josijntges issertge 2 endetgis aen laten maken om paerelen aen te hangen, daer van 

Willem Tuenisse gegeven 3 stuivers.  

 

Ick heb Willem Tuenisse van voer een klaijn schellittge gegeven 2 stuivers om aen tafel te 

schellen.  

 

Ick heb van het jaer 36 pont kaersen gehadt van die 12 in het pont, met 4 pont van die 6 in het 

pont, komt tesamen 9-10-0, noch 2 pont nachtkaersen gehadt.  

 

Ick heb van Neltge Willems een fierendel butter gehadt voer 30 gulden ende een kinnijttge 

voer 16 gulden.  

 

Ick heb Kornelisse nicht voer 2 schapenkaesses gegeven 17 stuivers, noch heeft sij mijn 

pilltge dat gewit is voer die pest laten vermaken, om dat het gebroecken was, daer 7 stuivers 

voer, komt tesamen 1-4-0.  

 

[fol. 44] [scan 76.45] [rechterpagina]  

 

[linkerkolom]  

 

Maseur Nobel ende ick hebben elckx 3 elle min een half fierendel karmesijen rot buffels tot 

Amsterdam gehadt tot een onder wollen hempe van 4-5-0 die elle, komt tesamen 12-4-6. Hier 

heb ick 5 sestienendelen laken tot een bant ende stotkant gehadt van 2-10-0 met 22 elle kort, 

van die elle 2 stuivers, dan daer is een elle over gebleven met 1-10-0 van maken ende ende 

aen sij ende toe goet 14 stuivers, soo dat mijn het rocken omtrent kost 17 gulden.  

 

Ick heb Giert Jacopx 8 dagen min een schoft gehadt om schon te maken, die daechs 8 stuivers 

het, komt tesamen 3-2-0, ick mocht haer niet langer krijgen ende Krijn heb ick 7 stuivers 

gegeven van die borden op en of te hangen, soo dat mijn schon maken behalven die kost, mijn 

3-9-0 gekost heeft.  

 

Ick heb onse Jacop een halfe rijckxdaelder tot sijn mart gegeven om dat hij altemet onse 

botschappen doet.  

 

Ick heb tot Eese Janse 3 aerden platelen gekoft, een wit van 6 stuivers, met noch een wit ende 

dan een wit met blau daer in, elckx van 5 stuivers, die andere 2 quamen geel in.  

 

Ick heb Lijsbet op Sint Jacop Jansdach een schelling gedaen tot het lappen van haer klijckers, 

noch Lijsbet op dieselfde dach 4 gulden tot 2 hemden gegeven, komt tesamen 4-6-0, noch 4 

stuivers gedaen tot een paer klompen, noch maennedaechs in die mart gegeven 3 gulden, 

komt tesamen 7-10-0, waer mede sij t’ Arlderhaijlijgen anno 1638 betaelt is.  

 

Ick heb 2 gedruijcktte halsis om te steken in die mart gekoft, daer ick 2 stuivers voer gegeven 

heb ende 2 stuivers aen sy daer aen versteken.  
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Ick heb onse Gertruijt een Schonhoefse koeck met een tafelkoeck elckx van een rijael tot haer 

mart gekoft, dat se tot mijnende quam.  

 

Ick heb een jonckertge in die kramen gekoft, daer ick 15 stuivers voer gegeven heb.  

 

Noch heb ick een getralit linckermantge gekoft, daer ick 12 stuivers voer gegeven heb.  

 

Noch heb ick een pot poppe naijmantge gekoft, daer ick 3 stuivers voer gegeven heb.  

 

Noch heb ick een uullepebienen naeldekokertge gekoft, daer ick 3 stuivers voer gegeven heb. 

 

Noch heb ick 2 glasde parelen gekoft die aen koperen, vergulden essis hangen om aen een 

issertge te dragen, daer ick 8 stuivers voer geef.  

 

Noch heb ick 2 gedruijckte mutsen gekoft voer 5 talfe stuiver.  

 

[rechterkolom]  

 

Ick heb 2 pandantgis van kristalijn gekoft sonder rijngetgis daer aen om aen een issertge te 

hangen voer 10 14 stuivers, dit heb ick met koper laten maken om daer aen te hangen voer 7 

stuivers.  

 

Ick heb van Anne Frerijckx 5 fierendelen waij gehadt, daer ick 2-10-0  voer gegeven heb.  

 

Ick heb op Sinte Sijmen d Judendach een sacke sout laten halen, daer ick 2-8-0 voer gegeven 

heb ende is vort maer aen getaijkent, hier of gegeven 3-7-8 op den 13 julij anno 1639.  

 

Ick heb mester Heimderijck op Gots Alderhaijlijgenavent 9 rijckxdaelders gegeven tot behoef 

van die schout, komt tesamen 22-10-0.  

 

Ick heb Frerijck Jacopse mede 5 halfe rijckxdaelders gegeven tot behoef van die schamelluij, 

komt tesamen 6-5-0.  

 

Ick heb mester Heinderijck, mijnheer Kater, die minnebroer ende heer Dirck elckx een 

daelder van 1-10-0 gestiert tegen Aldersielen om voer mijn ouders sielen te bidden.  

 

Ick heb van Sijmen Willemse een halfe oos gehadt, daer ick 44 gulden voer gegeven heb met 

3 stuivers voer het bier, met 3 stuivers voer het kruijen, met noch 6 stuivers van panse 

broeyen.  

 

Ick heb te Alderhaijlijgen op mijnheer Katers kerck 2 kaersen op het autaer gegeven elckx 

vaen een half pont, daer ick Agge 1-2-0 voer gegeven heb ende 3 op heer Heinderijcken 

kerck, daer ick Belittge nicht 1-3-0 gegeven heb voer het pont, komt over die 31-14-8.  

 

Ick heb van het Emmender wijf een half kinnijttge haring gehadt, daer ick 2-12-0 voer 

gegeven het met een stooter van exsis.  

 

Ick heb van Nel Tijse een ouwe, koperen aker van die klaerisse over genomen tot een asaker, 

daer ick haer 1-18-0 voer gegeven heb, soo hadde se Neel Lenders geschat, sij wecht 7 dalf 
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pont dan sij slaen een pont voer het hengelis of, soo dat die aker noch 6 talf pont blijven sou, 

hier heb ick noch 18 stuivers na gesonden.  

 

Ick heb Maerten Jansen moeten 6 stuivers geven voer een nieuwe sluetel van mijn kueken 

ende voerkamertge.  

 

Lijsbet is uut haer heuir gegaen vrijdaechs smorgens, soo als het maenendaechs 

Alderhaylijgen gewest hadde, hadden sij soo wel doenderdachs savens gegaen, soo hadden sij 

op dieselfden dach gegaen als sij gekomen was, nu was sij die nacht maer langer ende 

Annijttge is woensdaechs na Alckmaer kermis in haer heuir gekomen, wesende den 17 

november anno 1638.  

 

Ick heb van Aegge Annijttge een frouwenhoetge gekoft, daer ick een braspenninck voer 

gegeven heb.  

 

Ick heb voer een stro bocken gegeven 2-5-0.  

 

 

[fol. 44 verso] [scan 76.46] [linkerpagina]  

 

[linkerkolom]  

 

Ick heb Josijnte haer Brabantse schoenen ofgenomen ende heb se Maerten Napen dochters 

maijse gegeven ende heb haer een paer nieuwe schoenen en muijlen daer voer laten maken, 

daer ick een daelder voer gegeven heb.  

 

Noch heb ick tot Gertge Janse anderhalf elle min een sestienendel laken gekoft van 1-1-0 die 

elle met dardalf elle lynt daer toe, komt tesamen 1-10-4, dat ick Josijntge bij die winter sal 

l[aten] ny naijen. Dan sal sij het te Pas tot haer ma[rt] hebben.  

 

Ick heb noch tot voer Annijttge een paer voermouwen een binnewercke gekoft voer een 

stuiver met noch 3 fierendelen [..t] van 3 stuivers, komt 4 tesamen. Het laken was haer aijgen 

ende Josijntge heb ick daer een stopwercke aen gelert.  

 

Noch heb ick daer mede een hael elle van kant gehadt tot een halfe van 14 min een 

sestienendel van 16 stuivers die elle.  

 

Ick heb van Anggenietge Pietersen Gur Dieuertge een half dosijn duaijlen gekoft voer 1-4-0.  

 

Ick heb in Die Duijffis 6 mettgis grau orrijttgen gehadt van 5 stuivers het mette, met 4 mettes 

groene van 6 stuivers het mettge.  

 

Ick heb die nieuwe heer tot Neltge Martense een nieuwe kron van 2 gulden om mijn vader 

salijgers 27 jaergetij te doen.  

 

Ick heb Jan Kornelisse voer 5 halfponts kaersen gegeven 2-7-8 tot dieselfde jaergetij.  

 

Ick heb Annijttge om die gotspenninck, die sij van mijn hadden, een elle laken tot een kraech 

laten kopen duer Marijttgen Aeriaens Arents die daer mede of gehadt hadde van 1-6-0 die elle 
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met een binnebort van 0-1-8, soo dat sij noch een stooter overhout. Die elle is aen 6 klet 

gesnen. Dese kraech het Waijntge over genomen voer 1-7-8.  

 

Ick heb voer maseurs Trijntge ende onse Annijttge noch elckx een elle Emder lijnne lijnnen 

van die elle 2 gulden gekoft tot Geertge Jans, tot elckx een kraech met elckx een binnebort 

daer toe, van het stijck 3 grot. Dit sal mede elcke elle aen 6 klet gesnen worden. Annijttge sal 

ick die kron van haer heuir korten.  

 

Ick heb tot Gerrijt Wouterssis te karstijt 31 duijfekatertgis gehadt van 6 talfe stuiver met 2 van 

het stijck een daelder, voer Katrijna ende Anna elckx een. Die eene van een daelder is noch 

tot Fransen gebacken gewest.  

 

Anno 1639  

 

Ick heb een dosijn akers gekoft voer 3 groot ende noch 3 dosijn van 7 oortgis het dosijn.  

 

[rechterkolom]  

 

Ick heb op den 16 janneuarij anno 1639 aen Kornelisse nicht getelt 300 gulden om aen mester 

Kornelis neef te bestellen daer ick hem mede veerer in sijn huijshoudinch om ijets fraijs daer 

voer te laten maken tot sijn outaer dat hem geliefen sal.  

 

Kornelisse nicht heeft mijn gesaijt dat Marijttge nichten boel bedroch over die 602000 gulden 

qualyck 60300. Haer lijnnen hadden sij getactsert op [4] 400 gulden. Dan Marijttge nicht 

hadden selfs wel gesaijt dat het wel 160 wart was. Sij hebben ontrent 22000 ongedelt gelaten, 

gelicken die landen van Machtelt Bickers ende die brouuerij Schope. 

 

Ick heb van nicht Van Eenijgenburch ende Kornelisse nicht gekregen een sonnenkrontge tot 

een gedenckenis van Marijttge nicht salijger, ende maseur Nobel een fierendel van een 

souferaijntge, ende nicht Katrijna ende nicht Anna elkx een silf silferen stijck gelicken mijn 

groste penninck aen mijn frouwenhoetge is.  

 

Ick heb Josijntge in het Ossenhooft een half pont bintgaren laten halen, daer sij 5 talfe stuiver 

voer geven most.  

 

Annijttge sal te suemer weder blijven soe dat haer moer ducht dat ick 14 dagen voer Lichtmis 

altelanch gewacht hadde met vragen, want sij het doen al hadde hooren te weten, want sij 

doen wel 3 of 4 hueren hadde mogen krijgen.  

 

Ick heb noch een 5 stuivers pennincke gewisselt dat uut Marittge nichten boel gekomen is.  

 

Lijntge Jans het op den 13 februuarij bij mijn gewest om Josijntgis wil, die nu gesaijt is, 

weder een jaer te sallen blijven, voer die kost, dan ick heb weder met een half jaer of 

bedonggen. Het sal ingaen maij anno 1639. Lijntge Jans haer heur is 30 gulden behalven haer 

verval.  

 

Ick heb tot Willem Willemsis gehadt 7 fierendelen in een sestienendel kaf mett kantgis 

gewrocht tot een par mouwen van 19 schellingen die elle, komt 10-6-8.  

 

Ick heb noch van hetselfde kaf tot een paer mouwen laten halen, komt 10-6-8.  
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Ick heb Annijttge op grote Vastelavents sonnendach 7 gulden aen gelt gegeven ende te voren 

hadt ick haer een kroon verschoten tot haer nieuwe krach in waer er mede sij het betaelt is van 

het fierendel jaers van Lichtmis, komt 9 gulden tesamen.  

 

Lijsbet het haer pandantgis met gout laten maken om aen te hangen, het geen haer 2-2-0 kost 

ende ick heb mijne Willem Tuennisse lat[en] met koper maken dat mijn 7 stuivers kost, met 

een paer andere essis daer me bij bij.  

 

[fol. 45] [scan 76.46] [rechterpagina]  

 

[linkerkolom]  

 

Ick heb van het jaer tot doen ick schamelluij haer pannekoecken backten, gehadt omtrent 4 

mettgis mijn een half mette half met dardalfe mengelen melck. Daer van gegeven alle 

dieselfde van over jaer behalfen behalfen Lijsbet Jans ende Gert met die kreck. Dees het Krijn 

Isbrantse weder een half dosijn gehadt ende Wouter Gerrijtse met het wijf met die lamme 

jonge elckx een dosijn, komt tesamen 6 hele dosijnen met 19 halfe dosijnen.  

 

Maseur Nobel heeft tot 4 kappis Florens armesij van Amsterdam gebrocht van die elle 2-16-0, 

daer ick daer een of 3 fierendelen min een half sestienendel tot een of heb behalfen die lassen 

daer die andere weder uut gesnen sijn voer een daelder met noch anderhalf elle ende een 

sestienendel pluijs van die elle 6-18-10. Daer heb ick die hellijft gekloft of, komt voer mijn 3 

fierendelen ende een half sestienendel 5 belopt 5-7-12, soo dat mijn die kap komt te staen op  

6-17-12.  

 

Maseur heeft mijn tot Adriaen van Breen een gouwen kruijsse met kastentgen diamantsteenen 

laten maken, eevenallens gelicken die mijne was, daer ick hem 162 gulden voer gegeven heb. 

Ende het ander had ick hem moeten voer geven 180 gulden. Nu saijt hij noch dese stenen 

beter te wesen.  

 

Ick heb mijnheer Kater te grote Vastelavent tot Kapelmans 4 dalf elle laken Hollants laken 

gekoft tot een pack ende een noch een half elle in een sestienendel daer aen tot een paer 

kousen, mackt tesamen 4 elle in een sestienendel. Ende van mon frere Van Nesse salijgers 

kleet hadden hij 5 talf elle gehadt tot sijn pack ende eevenfel hadde die minnebroer tot sijn 

tabbert. Dat koste 7-15-0 ende dit kost 8-15-0. Ende heeft allen duer 9-18-10-0 gegouwen. 

Haykens heeft daer mede een pack of gehadt daer hij 9-10-0 voer voer gegeven heeft ende 

nicht heeft voer neef Van Eenijgenburch 4 dalf elle genomen tot een pack van een Enggels 

laken, daer ick mede tot een stootkant genomen heb, daer sij 7-17-8 voer geeft. Somma 

tesamen over d’ 4 elle in een  sestienendel 35-10-0.  

 

Ick heb Haerman voer een paer trypte muijlen met een paer Spaense leren schoenen gegeven 

2-10-0.  

 

 

[rechterkolom]  

 

Ick heb Josijntge van het overloip van mijn ouwe hoyck daer ick een rock of gemaeckt hadde 

ende Lijsbet een paer mouwen, nu haer een borstrock die ick selfs gemaeckt hebbe, dan Agge 

heft se gesneen, daer ick haer een halfe schelling of gaf. Vorts heb ick 5 elle min een fierendel 
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kort daer toe gehadt van die elle een stuiver, soo dat ick ontrent 10 stuivers aen ongkosten 

gehadt hebbe met garen ende sij. Die rest hadt ick selfs.  

 

Ick heb tot Gertge Janse 4 dalf fierendel floers gehadt van dardalf fierendel bret tot 2 kappen 

van 1-8-0 die elle. Met noch ruijm 5 elle lijnt tot 2 issertgis van een halfe stuiver die elle.  

 

Ick heb Age 14 stuivers gegeven van mijn ferwiele kuers in het foer te setten, maer ick hadde 

selfs al die foering al aen malkander gelalst met 5 stuivers aen sij.  

 

Ick heb die minnebroer op den 15 april anno 1639 100 gulden tot een verering gegeven. Ende 

hij saij mijn dat Huich Janson hem 50 gulden tot een bespreck gemaeckt hadde ende sijn 

suster Neeltge Jans die hadden hem 25 gulden gestiert tot sijn timmerasij, saij hij mijn. Daer 

sou hij die 50 gulden mede toe nemen, soo hij saijde, mogelick het mijn mede.  

 

Ick heb 2 blauwe schorteldoeken laten eens weder in steken daer ick 10 stuivers of gegeven 

heb.  

 

Ick heb Annijttge op Wittendondersdach 9 gulden aen gelt gegeven voer een fierendel jaers 

heuir, daer sij te maij toekomende mede betaelt is, met noch een daelder daer en boven dat sij 

tot haer mat mart hebben sal om een issertge te kopen. Die rest sal sy daer op leggen.  

 

Ick heb Josijntge een schorteldoeck gegeven daer ick anderhalf elle min een sestienendel toe 

hadde van 1-1-0 die elle met dardalf elle bant daer toe ende ick heb het haer laten naijen met 2 

schoijntgis rontom, soo dat het mijn kost behalfen het garen 1-10-4.  

 

Ick heb op Wittendondersdach wesende den 21 april anno 1639 die eerstemael bij mijnheer 

Kater te biecht gewest soo o, die ick 1-10-0 gegeven heb om dat maseur Nobel saijde soo veel 

te geven. Dan selfs hadt ick te voren aen heer Heinderijck salijger gegeven 1-5-0 die op Sinte 

Maertensdach laest leden gestorven is. Soo als ick Aldergotshaijlijgenavent die laestemael bij 

hem te biecht gewest hadde ende sont 2 mael bij heer Aeriaen, eer ick bij mijnheer Kater 

quam. Nicht Van Eenijgenburch die ging er Goevrijdach bij ende hiel saterdaechs doen haer 

hoechtijt. Sij geeft 0-12-8 tot een biechtpenninck.  

 

Ick he het een stomme passis uijt laten kopen voor 0-3-12.  

 

[fol. 45 verso] [scan 76.47] [linkerpagina]  

 

[linkerkolom]  

 

Ick te Paese 30 wielbrotgis gehadt van 6 talfe stuiver, daer heeft er Maddelen hier after met 

Willem Moer ende Griet die kekelster met Leene die braijster elckx een of gehadt.  

 

Ick heb te Paesse 6 halfponts kaersen gegeven op mijn mijnheer Katers autaer met 2 half 

fierendels het pont is 1-2-0, komt tesamen 3-11-8. Ende nicht gaf saterdaechs een op het 

klaijnne outaerte bij die duer. Ende ick hadder Goevrijdach een gebrocht voer het Haijlijch 

Bloet.  

 

Mon frere Van Nesse salijger, saijde Jannijttg Kornelisse Agge die wollennaijster, hadde haer 

een rosennobel besproken met Jannijttge tesamen hadden hij gesaijt, dan het en was niet 

beschreven, soo dat sij geen en krech, dan wij hebben haer een elle laken mede tot een lijffe 
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van het klet gegeven, dat was van 7-15-0. Nu hebben wij daer na tegen neef Van 

Eenijgenburch of gesproken, om dat dat het te pas quam, die doen saijde het gebuert te wesen, 

want hij daer bij was. Soo heb ick Agge selfs noch een rijckxdaelder daer en boven gegeven. 

Doen hadde sij een oort merder als een rosenobel, die mijn doen saijde als dat sij daer 

Jannijttge daer een lijf op haer bouwen om kopen wou, want die mouwen had sij al. Nu heeft 

sij gekoft een half elle min een sestienendel op 4 dalf fierendel gekloft ende het was van 8 

gulden die elle. Soo waren die mouwen oock want die waren noch ongemaeckt. Soo dat ick 

haer noch 1-5-0 op die rijckxdaelder gegeven heb, soo dat ick nu al dat laken betaelt hebb tot 

het lijf, komt tesamen 3-15-0.  

 

Ick heb een nieut kettijnchke daer Onse Lieve Frouwen boetge aen is van Aecht Elleberts 

gekregen op wonnesdachs na Paessen, soo als sij het doen oock eerst het gekregen hadde van 

Trijntge Pauuelis, Pauuelis Kornelissis dochter, daer sij mijn ander mede of hadde dat staech 

sticken brack.  

 

Sij hebben mijn in die Blauwe Hant 4 koperen vergulden dopspijckertgis gemaeckt tot mijn 

preckstoeltge om datter een gebroken waer, daer ick 2 stuivers voer geg die 4 gegeven heb.  

 

Ick heb een loijwagen gekoft daer ick 12 stuivers of gegeven heb.  

 

Ick heb van Gerrijtge 4 pont suijker gekoft van 14 stuivers het pont ende ick hadde noch al 

wel 2 pont.  

 

Ick heb een aerde wijnkannijttge gekoft voer 10 stuivers ende van het lyttge van opmaken 

gegeven.  

 

In mijn pannijttge om een taertge te backen van appelpent most men een half mettge appelen 

hebben met 4 aijren daer in ende dan naavenhant suijker ende boter met wat kanel boven op.  

 

[rechterkolom]  

 

Maseur Nobel ende ick betalen aen Trijn buer in Het Suarte Warcken 10 gulden in het jaer 

voer Sillitgis huisheuir, alwaer wij op den 2 marcij anno 1636 een 5 gulden gestiert hebben 

alwaer sij mede te maij toekomende anno 1636 betaelt is ende sal dueren tot onse weder 

seggen toe.  

 

Ick heb Kornelis Jansen in Het Farken 5 gulden aen gelt gestiert voer Sillittgis huisheuir 

weckx voer Sint Jacop, soo dat sij nu tot Alderhaijlijgen toe betaelt is, daer maseur die hellift 

toe gegeven heeft.  

 

Betaelt het fierendel jaers van Lichtmis op sonnendachs voer Lichtmis, komt 2-10-0.  

 

Ick heb Kornelis Janson op den laesten marcij 1-5-0 gegeven duer oorsaeck als dat hij mijn 

een rijckxdaelder weder uut gekert hadde ende dat mende ick om dat wij al betaelt te voren 

ende dat mende ick dat ick na maij 1636 gedaen hadde om dat ick het hem doen den 2 marcij 

daer te voren al gestiert hadde ende hij mende dat het in die somer daer eerst gebuert was 

ende om dat wij het geen van baije wel en wiste, soo het ick maer tusken baije een half 

fierendel jaers gegeven ende die die allemis toekomt die sal se hebben. Nu moet hij te maij 

weder een rijckxdaelder hebben. Ick heb Kornelis Janson 2 dagen na maij weder een 

rijkckxdaelder gestiert daer wij doen mede gelick waren.  
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Betaelt een half jaer huisheuir op Sinte Sijmen Judendach daer wij nu te Alderhaijlij 1637 

mede gelick sijn, komt 5 gulden.  

Bettaelt op pijnsteravent het half jaer huisheuir van maij 1638, komt 5 gulden.  

Betaelt het half jaer van Alderhaijlijgen anno 1638 op den 29 october anno 1638.  

Betaelt het half jaer van maij 1639, komt 5-0-[0].  

Betaelt een half jaer op Alderhaylijgenavent anno 1639.  

Betaelt aen Kornelis Jansen op den 16 april een half jaer huisheuir voer Sillittge dat te maij 

1640 verschenen sal wesen, komt 5 gulden. Ende hier na moet het sijn suster Sijbe ontfangen.  

Betaelt het half jaer van Alderhaijlijgen op den 30 october anno 1640.  

Betaelt een half jaer huisheuir aen Sebe van voer Sillittge van may 1641, komt 5 gulden.  

Betaelt aen Sebe het half jaer van Alderhaijlijgen anno 1641, betaelt aen Sebe het half jaer 

van maij 1642, e noch aen Sebe betaelt van wegen Sillittgis huisheuir om dat sij wat over 

maijedach gesturwen was, 10 stuivers waer mede dit nu teniet is. 

 

[fol. 46] [scan 76.47] [rechterpagina]  

 

niet beschreven 

 

[fol. 46 verso]   

 

[einde eerste katern] 

 

 

Transcriptie van het tweede deel van het memorieboek, 1639-1646 
 

 

[omslag tweede katern, inv.nr. 653] [scan 77.1] 

 

[fol. 47] [scan 77.2] [rechterpagina]  

 

[linkerkolom]  

 

Ick heb te Paesse anno 1639 12 brieven van d' Tauuelieresen ABC daer ick Jacop Willebortse 

16 stuivers voer gegeven heb gekoft, daer ick tot ma suer Nobel daer een of gegeven heb, met 

nicht Van Eenijgenburch, Belittge nicht, Nel Tijse te Schorel, Dieuer Kornelis mijn heuirwyf 

tot Uutgeest, Aecht Elleberts, Marijttgen Aerents in het gasthuis, Neelte Klaes Over die Geest, 

Jannijttge Kornelis die wollennaijster, Wouter Gerrijtsis Lijsbet Klaes ende Giert Jacopx die 

schoenmaeckster tot mijn susters ende dan heb ick daer selfs een gehouwen. Somma dat al die 

12 al verdelt sijn.  

 

Ick heb tot Willem Willemson gehadt 3 sestienendelen fiolet fluuel van fiolettge koleur 10 

gulden die elle, komt 1-17-[6]8 tot 2 buielen, daer ick daer een van in die kramen heb laten op 

maken, daer 1-4-0 van op maken heb moeten geven, dan het is met fyn gout gebort, soo dat sy 

myn nu kost 2-2-12.  

 

Ick ende nicht Van Eenijgenburch hebben in die mart van Lijntge elckx een schorteldoeck 

gekoft van taf, daer wij elckx 7 dalf fierendel toe hebben. Die elle kost 2 gulden, komt 

tesamen 3-5-0 met met noch 3 elle bant van 7 oortgis die elle.  
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Ick heb van Aerreiaentge, die die schorstienkletgis verkoft, een half elle groen gekloft suillick 

tot mijn preckstoeltge gehadt voer een stooter.  

 

Ick heb mijnheer Kater, doen ick daer Wittendoendersdach die eerstemael bij te bicht gewest 

hadde, manendaechs van beloken Paese die eerstemael mijn leven te gast, wesende doen 

dachs na maij ende tot nicht Van Eenijgenburch waren wij doen weder allegaer dinchges, 

wesende op Haijlich Kruisendach daer hij doen oock was.  

 

Ick heb Josijntge inne Annijttge elckx een gedruijcktte muts gegeven, daer ick 5 stuivers voer 

gegeven hadde.  

 

Annijttge het al een issertge gekoft daer ick haer die daelder tot haer mart gegeven hadde ende 

het kost 3-11-8. Ende Waijntges heeft daer oock een gekoft, dat kost 3-9-8. Ende elckx 6 

stuivers van fasoen.  

 

Ick heb in die paesmart een nieuwe wijnkan gekoft daer ick 10 stuivers voer gegeven heb. 

Ende ick heb van dat decsel met noch een grote bierkan sijn decsel tesamen gegeven van 

maken 10 stuivers eelx elck kan waer out decsel daer bij die wijnkan heeft een torentge boven 

op ende die bierkan niet.  

 

Ick heb 2000 elsen houten gekoft van het 1000 3 gulden.  

 

Ick heb van Anggenietge Pieters 3 fierendelen bret grof lijnnen gekoft tot 2 wrijflappen van 6 

stuivers die elle. Noch 3 fierendelen van hetselfde lijnnen laten halen.  

 

Ick heb van Klaes Janse een fisnettge gekoft daer ick 3 stuivers voer gegeven heb.  

 

[rechterkolom]  

 

Ick heb mester Jacop in het Blauwe P[aert een] nieuwe kron van 2 gulden gegeven om mij[n 

moe]der salijger haer 27 jaergetij te doen.  

 

Ick heb Jan Kornelisse voer 5 gele wassen ha[lf]ponts kaersen 2-7-8 gegeven tot dieselfde 

jae[r]getij.  

 

Maseurs Waijntge het Annijttgis grofste kraech weder van haer over genomen gelicken het 

haer stont voer 1-7-8. Ende ick heb haer een enckelde 8 entwijntich gegeven, soo dat sij noch 

een halfe stuiver wint ende Waijntge het nu het maecklon noch van mijn toe.  

 

Ick heb dondersdaechs voer Pijnster mijn eeckf[a]tge laten follen daer 4 dalf mengelen in 

gegaen is met behalfen die toegift daer sy een halfe stuiver voer korte. Het mengelen is elf 

stuivers. Komt tesamen 1-18-0.  

 

Ick heb Harmen van een paer Spaense leren schoenen gegeven van suarten, 2 stuivers.  

 

Ick heb te Pijnster het wijf met die lam[me] jongen 52 muijsskutten gegeven van elf s[tuivers 

de] 100 ende Rijsse, Itge, Sillittge, Marijttge, Tr[ijntge] Tatens, Neel Sijmens, Bes op die 

Brestraet ende die jonge elckx een, 28 26.  

 

Ick heb Harmen Tijmense 6 stuivers gegeven voer een nieuwe sluetel van onse port.  
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Ick heb te Pijnster tot Teet Janse 13 pont rijs gehadt van het pont een stooter, komt tesamen 

3[2.].  

 

Ick heb van wegen die pacht van die maijt dondersdaechs na Pijnster weder een gulden aen 

g[..] gegeven, wesende op den 16 junij anno 1639.  

 

Ick heb Lijsbet Markis een dukaton gegeven voer die schameluij tot harenden in Den Haech.  

 

Guert Jacopx frijft onse stoelen voer boven op, den het stof soo in sijt, met het schuijte dat 

met wa[t] spou nat gemaeckt is ende dan met die ba[rs]tel weer over aleer het heel droch wort. 

Dan is het terstont schon ende glat ende anders in d[e] kerrefen met het pennittge wat nat 

gemae[ckt]. Ende als die stoelen altemael al gewrefen end[e] ofgelapt waren, dan fref sij se 

weder met het sch[uij]te eens over sonder weer te lappen. Nad[ien] worden se soo glat als een 

spiegel ende somm[i]ge eekenhout moet mede soo gedaen wesen gel[ic]ken maseurs bofet 

wort mede met het schuijtge na gedaen.  

 

Ick heb Frerijck Jacopse onder het octaef van het Haijlijch Scakrament 5 halfe 

rijckxdae[lders] gegeven tot behoef van die schameluij, komt 6-5-0.  

 

Ick heb mijn klaijne preckstoeltge nieuwe selen onder laten doen daer ick anderhalf elle tot 

die salemakers toe gehadt heb voer een stot[er] ende Jan Kornelisse van opmaken 2 stuivers.  

 

Ick heb Willem Tuenisse mijn grote schel weer laten suderen s om dat hij alweer niet luit 

genoch en ging, daer ick 5 stuivers hem of gaf met een stuiver van die klepel wat duijnder te 

[maecken].  

 

[fol. 47 verso] [scan 77.3] [linkerpagina]  

 

[linkerkolom]  

 

[...] Trijntge saijt dat tongen soo moij smaken [met] pieterselij gefroijt. Als men die tongen in 

het [m]el gewentelt hebben gelicken tong met [k]ruijssebaijen soo sal men se in die pan 

leggen ende doenen daer dan een hanckge met hele pieterselij op ende ende keren se dan met 

die pieterselij om ende laten die dan in die butter froijtge.  

 

Ick heb Harmen Tijmesse een nieut hengelis aen mijn geele koperen goteling laten maken. 

Daer van gegeven 6 stuivers. Ende van het ouwe hengelis het hij mijn een bratpen gemaeckt, 

daer ick hem een stuiver voer gegeven heb.  

 

Ick heb 2 grote printen van Jannijttg Heinderijckx gekregen van daer Onse Lieven Heer in die 

[een]en print voer Herodes komt ende in die andere print voer Pijlates.  

 

Ick heb met mon frere ende maseur, neef ende nicht, doen die nichten tot Dobbesse tot 

[Am]sterdam te brullift waren tot Anne Frerijck[xse w]esen rom eten daer wij maer anderhalf 

[...]pe aten met een fane bier van 8 stuivers dronc[k]en ende vort boter ende kaes. Soo dat ick 

omtrent een daelder hadde te gelden, want ick het allen betaelden om dat mijn botschap daer 

waer.  
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Doen ick weder hier na met mon frere Nobel ende mijn suster ende Jacop tot Anne 

Frerijckxse het lant kofte van Dirck Janse Kist dat 12 hondert ende 86 roeden grot in het 

schotboeck to[t] Haijlo laijt, voer 21 hondert gulden ende [1]3 dalfe gulden vrij gelt ende g 

Lenert in die Nieuwe Port geeft daer 14 pont grot vrij gelt voer in heuir, doen had ick 3 

gulden aen bier te gelden doen die kop klaer waer, met 34 stuivers aen eeten soo aen room als 

haring ende boter ende kaes met het brot. Ick heb noch tot Anne Frerijckse 6 fijne koecken 

van het stijck 6 stuivers gestiert voer die kinderen, dat ick niet gehouwen en waer te doen, 

komt [1]-16-0. Noch bij mon frere Nobel betaelt, soo van die veertichste pennenck als van het 

schrijven van die brieven, tesamen 57-0-12, komt met het [bo]venste te belopen 65-0-12. Soo 

dat mijn het – lant kost met die ongkosten tesamen 21 hondert ende 77-10-12.62  

 

Ick heb voer die schoenlapperskinderen tegen over maseurs waterport op die Heul duer 

Marrijttgen Arents een bet met een puelu laten kopen, daer ick 7-10-0 voer gegeven heb, met 

noch een witte Spaense deken vaen 1-10-0, met noch laken van smaldoeck van 5 talf elle min 

een half fierendel van 7 stuivers die elle, komt mede op een daelder. Ende nicht Van 

Eenijgenburch heeft er mede een gegeven eevenlens ende Belittge nicht een van 5 talf elle van 

14 stuivers die elle. Ende maseur Nobel [3] hemden: een voer die ouste maijt, een voer [he]t 

jonste maijse, een voer die jonge die in [..]e broeck is. Altemael mede van smaldoeck. [Het] 

smaldoeck daer die lakens of waren, waer [an]derhalf elle bret.  

 

[rechterkolom]  

 

Ick heb tot mijn voerkuekens schorstien, doen ick die raem liet maken om die rijngen daer aen 

te hangen, 4 witte stientgis met 2 blauwe gehadt voer 9 stuivers om boven op die mannen te 

setten, om datten sij te kort waren. Hier van noch 3 stientgis over gehouden ende Kornelis 

[Maer]se Maertse 4 stuivers van maken met die kalck. Ick heb Jan Kornelisse gegeven van die 

raem van maken met het hout tesamen 1-16-0, want hij daer een dach werck aen gehadt heeft, 

komt tesamen in als te belopen 2-4-8. Ick heb het ferhemelt met die mantel van binnen laten 

hout fer daer van gegewen 1[0] stuivers.  

 

Ick heb noch het ferhemelt in mijn saeltgis schorstien met noch 2 klampis daer toe mede laten 

van Albert Janse hout ferruwen, daer van gegeven 9 stui 8 stuivers.  

 

Ick heb Gurt Jacopx 7 dagen gehadt schon te maken, die daechs 8 stuivers het, komt tesamen 

2-16-0.  

 

Ick heb het jaer tuirfgelt gegeven Itge, Rijsse, Beiateris, Sillittge, Trijntge Tatens, Annijttge 

Hamme, die Berger, blijnde Marijttge, het wijf met die lamme jonge, Neel Sijmens.  

 

Mon frere Nobel heeft mijn 2 lemmenden in mijn ronde silleferen heften tot Schagen laten 

maken, daer hij 8 stuivers voer gegeven het.  

 

Ick heb van een knecht 2 dosijn akertgis gekoft van 3 grot het dosijn.  

 

Ick heb Annijtge Sint Jacop een fierendel jaers heuir gegeven, komt 9 gulden.  

 

Ick heb Marijttgen Aeriaents op den eersten augustus 12 rijckxdaelders gedaen ende mijn 

suster 14 voer die oude botschap.  

                                                 
62

 Zie Rijksarchief Gent, inv.nr. 4386 en Rijksarchief Mons, inv.nr. 2624-2626. 
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Ick heb 2 labberdanen in die Kapelstech gehadt van 18 stuivers het stijck daer mijn fatge me 

fol waer.  

 

Ick heb van Kornelis Kornelisse kattefilder 100 mant nieuwe tuirf opgedaen van 25-10-0 ende 

van dragen ende manden 2 gulden met noch 2 stuivers aen een man die boven 25 mant het 

helpen opgoijen.  

 

Ick heb Hoge Lieve Frou 6 halfponts witte wassen kaersen op mijnheer Katers autaer gegeven 

met 2 half fierendels ponts. Het pont is 1-2-0, komt tesamen 3-11-8.  

 

Koper dat in drogen geschuirt is kan men wel 2 ofte 3 mael met droech suartsel ofwrijfen 

ende dan weder met schone doecken weder over, gelijken die rijngen aen die mantel van die 

schorstien.  

 

Ick heb mijn boeckge van Die trost der siecken tot Jacoppen laten maken, daer ick 18 stuivers 

voer gegeven heb.  

 

Ick heb tot Gertge Janse tot 2 hemden kant gekoft van 0-7-8 die elle, komt over die 5 elle te 

belopen 1-17-8.  

 

Ick heb 7 fierendelen kaf leggen op een satijnen gront leggen. Tot mouwen had ick 3 elle. Soo 

mocht ick daer een lijf of gekrijgen krijgen.  

 

[fol. 48] [scan 77.3] [rechterpagina]  

 

[linkerkolom]  

 

Ick heb Kornelisse nicht op den 8 augustus anno 1639 weder tot mijnenden gehadt, die mijn 

gesaijt heeft aengaende die 300 gulden die ick haer gegeven hadde op den 16 janneuarij anno 

1639 tot een ferering voer mester Kornelis neef, dat hij daer een s seborij van 200 gulden voer 

het laten maken met noch een ornamet van rot stijf damast tot sijn outaer. Daer hadden hij 16 

elle toe gehadt van grote blommen van 19 schellingen die elle, komt over die 16 elle 91-4-0, 

met noch anderhalf elle gouwen laken tot een kruijs, van 20 gulden die elle, komt tot 30 

gulden die anderhalf elle. Noch 16 elle gulden aen gouwe passement ende noch 14 gulden van 

perduren, soo een rant aen die felu doeck ende ander sijns met noch 5 gulden aen sullick ende 

voerts soo aen quassis aen baijde die kussentgis. Ende houtwerck noch omtrent 3 ofte 4 

gulden, soo dat het gehele ornament gekost heeft 160. Soo dat Kornelisse nicht die 60 gulden 

daer op gelaijt hadde, die ick haer weder gegeven heb om dat hij nu seggen mach het allen 

van mijn te hebben, te weten 360. Nu saijde Kornelisse nicht mijn dat hij t’ avent ofte morgen 

als hij hem wat beter vermocht noch een paer ro damasten gardijnen daer toe te kopen 

evenallelens, die omtrent 60 gulden kosten sou, het geen ick haer nu gesaijt hebbe sij nu 

kopen mach voer die 60 gulden, die ick haer nu weder gegeven heb. Anders had hij al 30 ofte 

40 gulden van een daer toe gekregen daer hij voert toe garen sou, het geen hij dan tot wat 

anders mach houwen.  

 

Ick heb een maijt gewonnen daechs voer Hoge Lieve Frou die Trijntge hiet, voer een jaer 

elckx met een half jaer of ende sal ingaen Alderhaijlijgen anno 1639 ende sal in het jaer 

winnen 38 gulden ende wint nu, daer sij tot een muijsschuijtbackers wont, 40 gulden aen gelt 

met 2 paer aen haer voeten. Ick heb haer 1-10-0 tot een gotspenninck gegeven. Deze 
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gotspenninck heeft die mayt die eene sonnedach gekregen, soo als sij se die andere 

sonnendach weckx daer aen weder brocht, om dat het haer besuaerde, om dat sij gues waer 

ende dat ick bedongen hadde, dat sij met mijn most gaen. Had ick willen haer toelaten in die 

kerck te gaen, soo wilde sij wel komen. Nu heb ick weder wonesdachs daer na, wesende Sinte 

Barttelmemiesendach een ander maijt gewonnen die Grietge hiet, wesende 23 ofte 24 jaer, 

voer een jaer, elckx met een half jaer of, voer 40 gulden in het jaer. Ende heeft dieselfde 

gotspenninck weder, te weten 1-10-0. Daechs daer aen, doen ick dese geheuirt hadde wilde 

Annijttge wel weder blijven ende brengen haer gotspenninck weer, die sij van Neltge 

Maerttens in Het Blauwe Paert hadde, te weten  

1-5-0, ende wou doen wel 2 jaer blijven 

 

[rechterkolom]  

 

voer die heuir die ick haer siaers geboen hadde, te weten 42 gulden, al hoe wel sij daer 45 

hebben sou dan om dat ick een ander geheuirt hadde soo wilde ick die niet op seggen dan wou 

sij eevenlens blijven. Saij ick soo sou sij winters bij die ander geen meer als 40 gulden hebben 

daer sij wel mede te vreen waer ende saij oock als dat haer volck geen van alle anders soude 

kunnen seggen of sij hadde allenduer gesaijt als dat sij hadden willen blijven, ende was oock 

verheuirt sonder dat sij Neltge gesien ofte gesproken hadde. Dan ick en wilden 't niet doen 

voer dat ick haer moer selfs gesproken hadde, die doen oock al saijde tegen Annijttge als dat 

sij al rou hadde dan dat sij niet verheuirt en soude hebben, hadden sij niet eerst gehort dat ick 

al een maijt gehadt hadde ende doen docht sij datten sij winters met haer 3 over hopen soude 

leggen, daerom blef het doen weer after.  

 

Ick heb te Sinte Bartelmiesmart Annijttge ende Josijntge elckx 5 schellingen gegeven om 

datten sij met malkander het huis tesamen schon gemaeckt hadden op Giert Jacops 7 dagen 

na, om dat Annijttge een nieuwe huif om kopen sou ende Josijntge een paer nieuwe schoenen 

ende muijlen om dat sij die best van doen hadde ende om dat Annijttge mijn met die huif 

mede bedencken sou, noch Josijntge een stuiver gegeven tot dieselfde muijlen.  

 

Ick heb Sinte Bartelmiesmart weder van Dieuertge een half dosijn duaijlen gehadt van 1-3-0  

met 3 fierendelen grof lijnnen van die elle een schelling, tot 2 wrijflappen, komt 5 talfe 

stuiver.  

 

Ick heb 3 elle paers florette lijnt in die krame gekoft tot schoenfeters van 4 stuivers die elle.  

 

Jacop heeft voer mijn een suartellis tonnijttge gekoft voer 5 stuivers.  

 

Josijntge doen sij haer sere keel hadde, heeft sij in die apteckt 3 gulden had te gelden al waer 

ick haer met g het gelt al heen gestiert heb ende Lijntge Jans en heeft het niet begert. Ick heb 

het weer om moeten nemen.  

 

Ick heb tot Trijntge Garrebrantse 3 platelen gekoft voer 12 stuivers ende een mede die van 4 

stuivers was voer 2 stuivers, om dat daer een klaijn schibbetge uut was.  

 

Ick heb van nicht Van Eenijgenburch een klaijn isseren klautge, dat van haer Jacop om63 was 

gekomen, gekregen om het slijck mede after uut die goot te gotgat te halen, daer ick een stock 

                                                 
63

 Het betreft hier waarschijnlijk Jacob Adriaensz. Roest alias Jacob Adriaensz. Claeu, een oom van 

moederszijde van Anna Vrerix (= nicht Van Eenigenburch) en haar zuster Belitje Fredericksdr (= Belittge-nicht). 
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van mijn oude loijwagen in heb laten maken. Daer daer van een halfe stuiver gegeven. Nicht 

hadden daer noch een met een stock daer in, dat wat groter waer van Marijttge nicht, dat sij 

liever hadde.  

 

Ick heb van Anne Frerijckx 5 fierendelen waij gehadt daer ick haer een rijckxdaelder voer 

gegeven heb. 

 

[fol. 48 verso] [scan 77.4] [linkerpagina]  

 

[linkerkolom]  

 

Ick heb tot Engmont op See in die loterij van het gasthuis 30 gulden aen gelt in gelaijt, daer 

ick doen een lepel van het in leggen krech, die omtrent 9 schellingen aen silfer wecht, daer 

een Sinte Pieter in die plaets van die knop staet, daer ick tot een afis gegeven heb: ‘Godt wil 

het gasthuis soo veel geven datten se in welden mogen leven’. Ende nicht Katrijna ende nicht 

Anna hebben mede elckx 30 gulden in gelaijt, daer sij mede elckx een lepel voer hebben. Nu 

heeft mon frere Nobel, neef Van Eenijgenburch ende ick tesamen 30 gulden in gelaijt daer wij 

mede een lepel voer hebben, daer mon frere Nobel aen gefallen is, dees heeft hij neef Van 

Eenijgenburch 15 stuivers uut gekert ende mijn oock 15 stuivers.  

 

Ick in die boelschaijdinch van mon frere Van Nesse die avokaten betaelt, om datter niet 

gesaijt en sou worden die kinderen op kosten geholpen te hebben, te weten aen den avekaet 

Kessel gegeven 65 gulden, noch aen den avekaet Nording gegeven 80 gulden blijckende bij 

haer declaracie, noch aen monseur Baert van schrijven gegeven 15 stuivers, noch van een 

karch gegeven ende verterde kosten daer Jacop neef Opstraet mede uut die Sillick haelde 4-7-

0, komt tesamen 150-5-0. Nu weder of siaers daer aen, doen neef Van Eenijgenburch sijn 

eerste rekening dede van wegen die restanten die noch gemen waren, doen weder aen den 

avokaet Kessel gegeven 3-12-0, noch aen den avokaet Nording gegeven 1-6-0, somma 

tesamen met het voergaende bij mijn betaelt 155-3-0. Blijckende bij die rekeninge daer van 

sijnde. Noch aen Kessel ende Nording gegeven 2-10 tesamen 2-10-0.  

 

Ick heb Sinte Bartelmiesmart dieselfde man het fluwel van mijn andere buil laten op maken, 

daer ick mede 1-4-8 heb moeten geven, soo dat dese buil mijn mede kost 2-2-12.  

 

Ick heb van die 13 pont rijs die ick van Gerrijt Kornelisse gehadt hadde we 8 pont weder 

verroijlt, dan ick heb maer 5 pont weder genomen. Het pont waer een oortge meer, te weten 

nu 3 een oortge min. Die bracke rijs begon oudich te worden, dit is nu soete rijs. Noch had ick 

een pont suicker van 10 stuivers.  

 

Ick heb op den 15 september anno 1639 mijnheer Kater een sielmis laten lesen in stijllicheyt 

voer mijn broer salijger, om dat het op dieselfde dach was dat hy gestorven was, te weten 

daechs na Haijlijch Kruijsverheffingdach om dat hij van huis was ende noch geen jaergetijen 

hadden laten doen, daer ick hem een kron van 2 gulden of gegeven heb sonder kaersen.  

 

Ick heb weckx voer Sinte Sijmen ende Judendach tot twe nachten met mon frere ende maseur 

Nobel tot Schagen gewest. Ende heb Jacop doen 1-5-0 gegeven ende Waijntge half soo veel, 

komt 0-12-8.  

 

[rechterkolom]  
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Ick heb een halfe oos van Sijmen Willemse gehadt, daer ick 44-5-0 voer gegeven heb met 6 

stuivers van panse broeijen ende 3 stuivers voer bier, met 3 stuivers van kruijen.  

 

Ick heb weckx voer Alderhaijlijgen een sacke sout laten halen daer ick 2-8-0 voer gegeven 

heb, vorts is het maer aen getaijkent, hier van gegeven 3-7-8 op den 24 maij anno 1640.  

 

Ick heb Aegge tegen Alderhaylij gegeven 3-11-8 voer 3 pont in een fierendel waskaerssen om 

op het autaer te setten.  

 

Ick heb van het jaer met huspot van die oos gestiert: Maddalen hier after ende Willem Moer, 

Griet niet, Maddalen die braijster, Trijntge Tatens, Sillittge, blinde Maryttge, Rijsse, Itge, 

Beiateris, het wijf met die lamme jonge ende Anne Luijtgis ende Nel Symens, met elck sout 

daer bij.  

 

Ick heb Aegge van mijn kuers op een ferwielen felt een ander foer in laten setten, daer ick 12 

stuivers van gegeven heb, me 4 een oortge min van sij.  

 

Ick heb Anne Frerijckx een butter fierendel gedaen sonder bom, daer ick 8 stuivers voer 

gehadt heb.  

 

Ick heb Frerijck Jacopse 5 halfe rijckxdaelders gegeven tot behoef van die schamelluij, komt 

tesamen 6-5-0.  

 

Ick heb tot Klaes Kornelisse is een goot goot gehadt van 16 voet, om after over die tralij te 

leggen. Die voet was van 3 grot, komt tesamen 1-4-0.  

 

Ick heb op Alderhaijlijgenavent van het Emgmender wijf een half kinnijttge haring gekregen, 

daer ick 2-5-0 voer gegeven heb met die exsis. 

 

Ick heb op Alderhaijlijgenavent mijnheer Kater 10 rijckxdaelders tot behoef van die schout 

gegeven in die plaets dat ick heer Heinderijck salijger daer 9 gegeven hadde, om dat die 

schout nu soo veel merder heeft als hij plech.  

 

Ick heb tegen Aldersielen heer Heindery Kater, die minnebroer, heer Dirck ende die heer in 

het Blauwe Paert elckx een daelder gegeven om voer die sielen te bidden van mijn 

voerouwers.  

 

Ick heb van het Emgmerder wijf een st[roo] bocken gehadt, daer ick 2-12-0 voer gegeven heb.  

 

Ick heb Harmen Jacopse een paer trypte muilen met een paer Spaens leren schoenen laten 

maken, daer ick 2-10-0 voer gegeven heb met een stuiver van tuis brengen. Noch heb ick daer 

2 elle in een half fierendel kort toe gehadt van suarte sijt ende gout van 4 stuivers die elle.  

 

[fol. 49] [scan 77.4] [rechterpagina]  

 

[linkerkolom]  

 

Annijttge is saterdaechs savens uut haer heuir gegaen, soo als het dingsdaechs 

Aldergotshaijlijgen gewest hadde ende doen sij tot mijnenden quam, doen waer het 

manendaechs Alderhaijlijgen gewest, soo als sij alsw op een wonesdach in haer heuir quam, 



159 

 

te weten soo veel langer als 14 dagen na Alderhaijlijgen ende Griete is dinsdachs in haer heuir 

gekomen doen Annijttge saterdachs gegaen waer, net om die weck na Alderhaijlijgen.  

 

Ick heb tot Jan Kornelissis 3 stoeffen gekoft, een van 7 stuivers met grote gaten ende een van 

5 stuivers met noch een van 5 talfe stuiver.  

 

Ick heb Eevert Janse 3 schellingen gegeven van mijn batbart wat van uutleggen ende andere 

haecken van aen te setten, noch van 2 rijst hagen haken gegeven een stooter.  

 

Ick heb doen het Alckmaer kermis was, een schap van Jacop Jacopsen van Barnghorn64 

ontfangen dat heel fet was, daer ick Sijmen Willemse een forbout met een afterbout of heb 

laten houwen tot op gelegender tijt. Die tesamen wegen 19 pont in een fierendel ende 8 pont 

min een fierendel smeer heb ick tot die kersemakers gestiert.  

Ick heb 19 stuivers min een oortge van exsis gegeven met 5 stuivers van slaen ende 4 stuivers 

van het schap van vracht. Komt aen ongkosten 1-7-12. Nu heb ick weder 2-5-0 van die vacht 

gehadt ende het smer was het pont een rijael, komt tesamen 1-7-0.  

 

Ick hadde over jaer gehadt 36 pont duijnne kaersen ende 2 pont nachtkaersen, die sijn al 

betijts verbrant gewest om datten sij soo veel verliepen, soo dat ick noch wel 8 pont duijnne 

kaersen gehadt hebben die 36 pont waren al voer Hoge Lieve Frou verbrant. Het pont waer 

van 6 stuivers gewest, soo dat ick nu tot Jan Klaessen wedu op Rijssefrot 40 pont duijnne 

kaersen gehadt hebbe van die 13 in het pont, met 4 pont van die 6 in het pont, met 2 pont 

nachtkaersen ende het pont kost 6 talfe stuivers, komt over die 46 pont 12-13-0.  

 

Ick heb op dinsdaechs na Alckmaer kermoes te gast gehadt mijnheer Kater, die heer Dirck 

van die Hoef met hem brocht, soo als hij daer bij geval gekomen was, die oock mede doen hij 

weder varen most met 25 gulden aen gelt vererde om voer mijn te bidden. Vorts waren der 

onse wolck mede bij met nicht Van Eenijgenburch.  

 

Tot maseurs koken sij die schapsvoeten in een aerd aerden pot ende dan een deckelis daer op 

ende dan als sij w murrv sijn, dan winnen sij se op ende gieten der kout water op.  

 

Ick heb een houten lepel gekoft voer 7 oortgis om brou mede te kopen.  

 

[rechterkolom]  

 

Ick hadde een nieuwe houten kraen gekoft voer een stooter om in mijn waijvat te doen. Nu is 

die kraen leck gewest, nu heb ick een oortge van roijllen gegeven, om dat hij in het vat 

gestegen hadde ende soo dus mede leck is, dan sal ick se voer niet roijllen.  

 

Ick heb Maerijttge Ollebrantsen suster een buijltge laten maken van ferwiel van een tas die dat 

ick noch hadde leggen, daer ick dardalf fierendel halfe galon van fijn gout toe gekoft heb van 

die elle 7 stuivers, komt tesamen 0-4-6 ende haer van op maken met die bant gegeven 12 

stuivers, soo dat mijn die buijl noch kost 0-16-6.  

 

Doen Grietge op den 8 november in haer heuir quam, doen gaf ick haer op den 18 18 

november een half jaer heuir, te weten 20 gulden, om dat sij stoof tot een grofgraijnen roch 

menden te kopen, dat haer bij geval gefaijlt worden.  

                                                 
64

 Maria bezat land in Barsingerhorn. 
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Ick heb op den 18 november een maent wachtgelt betaelt, komt 12 stuivers ende sal nu vort 

aen altijt maer 12 geven ende hebbbe noch op dieselfde tijt voer elf maenten van klapgelt 

gegeven 2-4-0, het geen ick noijt en hadde willen geven, te weten elcke mant 4 stuivers mer, 

soo dat het nu in plaets van 16 stuivers nu weder op die 12 van mijn heren geset is.  

 

Ick heb van het jaer van Jacop gehadt 78 pont kaes ende die 100 pont tegen 11-10-0, komt 

tesamen 9-3-12.  

 

Ick heb van het jaer 6 mettgis grau orrijtgen gehadt, die mijn Jacop beschickt het van 

Gillegont Klaes Kit het mettge een sch 5 stuivers, komt 1-10-0. 4 mettgis witte orryttgen van 

18 stuivers.  

 

Ick moet hebben tot een schapenpansen een half mettge half gort, met een half pont karenten 

ende een fierendel schapefet.  

 

Ick heb tot Klaes Dircksis op het hoeckge van die Butterstraet een nieuwe wateraker laten 

maken, die mijn kost 5-11-0. Het pont was van 1st 16 stuivers ende van het hengelis van 

maken gegeven 6 stuivers. Nu heb ick mijn akertge dat aen die pet plech te hangen een 

nieuwe boen in laten maken, daer ick tegen verroylt hebbe mijn klaijnne akertge dat in die 

back plech te hangen met een fulaker die ick van onse Neel Tijse haer goet gekoft hadde, dat 

sij van die klaerrijsse bewaert die ick hadde voer 1-18-0, om datter die uutdraechsters het soo 

geschat hadde. Ende sij strect mijn een rijckxdaelder in het roijllen soo het pont 8 stuivers, 

soo dat ick op die nieuwe aker met die nieuwe boem aen het ander toe most geven 1-7-8. Nu 

heb ick weder Marijttgen Arents gestiert tot die minnebroers met 3 schellingen aen gelt, 2 om 

dat mijn die aker soo veel verstrec[kt] heeft ende een om dat ick er nu noch het hengelis of 

sou ende om dat ick se een jaer gebesicht heb, want hij het andere gelt mede gehadt hadde.  

 

[fol. 49 verso] [scan 77.5] [linkerpagina]  

 

[linkerkolom]  

 

Ick heb tot Dirck Kornelissis, die blauwe boer een braetpan gehadt van 14 stuivers.  

 

Men moet een half mettge half hebben gort om tot een schapepanse te stoppen met een half 

pont karenten ende anderhalf fierendel schapefeet ende dardalf ur te sieden.  

 

Menheer Kater s heeft een dienst voer mijn gelesen op Maria Ontfanckenisendach, daer ick 

hem een halfe rijckxdaelder of gegeven heb ende mon frere saij dat hij aen heer Dirck van een 

dienst te laten doen wel 15 stuivers gegeven het ende nicht saijt dat sij voer Belijttge nicht een 

hadde laten lesen daer sij 18 stuivers voer gaf. Ende die luy gafen wel 12 stuivers oock ende 

van Maijnert om ende haer man elckx een sielmis gaf sij tesamen 2-10-0 met kaersen daer bij.  

 

Ick heb tot Kapelmans dardalf fierendel root karmesijen root laken gekoft tot een lijf op mijn 

nieuwe roo ruijchge te setten van 9 gulden die elle, komt 2-10-0 met dardalf fierendel ru 

lijnnen van 12 stuivers die elle, komt 0-7-8 met 3 grot aen root lijnto leer mede te borden ende 

van maken gegeven 8 stuivers, soo dat mijn het lijf noch kost 3-9-0 7-0.  
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Ick heb een nieuwe diessack gekoft in het Schape Stechge van kallijffeleer voer 7 dallijffe 

stuivers om in mijn grauwe rock te setten ende die uut mijn grauwe rock weder in mijn root 

rockge.  

 

Ick heb die frijer in die goekop messen een nieuwe koker tot Amsterdam laten maken tot mijn 

ronde fersilferde heften, daer ick 0-12-8 heb moeten voer geven. Hij wou wel 14 stuivers 

hebben. Ick hadde hem een slechte koker bevolen gelickken ick hadde, daer ick maer 4 

stuivers of plech ge te geven ende nu was hij soo moij gemaeckt tot mijn messen, als dat ick 

het eevenwel most nemen.  

 

Ick heb mester Jacop in het Blauwe Paert65 een kron aen gelt gegeven tot mijn vader salijgers 

28 jaergetij.  

 

Ick heb tot Jan Kornelisses gehadt 5 halfponts gele wassen kaersen tot dieselfde jaergetij, 

komt 2-7-8.  

 

Ick heb Stijntge een nieut klier op mijn dagelijckxse hoyck tegens karstijt laten setten, daer 

ick haer 12 stuivers voer gegeven heb ende oock heb ick haer gefraecht hoe fel laken ick tot 

een nieuwe hoijck soude moeten hebben ende sij say van 5 elle min een fierendel, dan voer 

joffrou Backers hadde sij een gemaeckt van 5 elle ende soo veel moet onse Marijttge 

Alleberts mede hebben.  

 

[rechterkolom]  

 

Doen ick op Wittendondersdach die eerstemael mijnheer Kater die eerste te biecht gewest 

hadde, doen waer het die 12 mael sont die tijt op Sinte Lusijenavent ende doen hiel ick daechs 

na Sint Lusij mijn hoechtijt, om dat het doen die woensdach was van quatertemper, daer die 

vergulden dan op ker mis op komt ende om dat het oock op dieselfde dach mijn vaders 

jaergetij gewest was ende oock om dat ick mede op dieselfde tijt jaerrijch ge waer, te weten 

51 jaer66 ende mijn vaders 28 jaergetij. Ock het mijnheer Kater mijn van die tijt of verboen 

geen meer bichtpennijngen te geven, soo dat ick bij hem maer 12 raijssen, elcke raijs een 

daelder van 1-10-0 gegeven heb.  

 

Ick heb te karstijt tot Gerrijt Woutersis gehadt 31 duijvekatertgis van 6 talfe stuiver, komt 

tesamen 8-10-8. Daer van Madelen die braijster ende Madalen hier after met Willem Moer, 

met Jannijttge Kornelisen Agge die naijst wollenaijster ende Issack die aen die port staet.  

 

Ick heb Agge Jacopx mijn tabbertslijf van voren met mijn ouwe jacke van die rech weder 

laten over halen, daer ick haer 15 stuivers of gegeven heb met 7 stuivers aen lijnt voer aen met 

die sij, komt tesamen 1-2-0.  

 

Ick heb op nieuwe jaersavent met brij gestiert Giert Jans die naijster ende Giert Jacopx, 

Jannijttge Kornelis die wollenaijster, Neltge Klaes, Maddalen die braijster, met Maddalen hier 

after ende Willem Moer, Beiaterijs.  

 

Anno 1640       Anno 1640  

 

                                                 
65

 In de Langestraat, woonhuis van Jan Cornelisz Ransdorp, zie Maandblad Amstelodamum 1998, p. 103. 
66

 Maria is geboren op 14 september 1588. 
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Ick heb nicht Katrijna ende nicht Anne elcx een duijvekater van een daelder gegeven.  

 

Ick heb aen Kornelis Gerrijtse, brouwer, gegeven van wegen die restant van 2 jaer ende 5 

maenten klapgelt, het geen ick hem noijt en hadde willen geven. Op het boeck van Jacop 

Harmense komt 8 gulden, al hoe wel ick op sijn boeck noch mede al voer elf maenten 

gegeven heb 2-4-0. Het nu vorts geen mer bueren en sel.  

 

Ick heb die ouwe minneboer op den 3 janneuarij anno 1640 gebrocht 25 gulden aen gelt tot 

een allemis. 

 

Mijnheer die minnebroer heeft mijn gesaijt dat hij sijn kopere koperen kandelaers duer die 

schipper van Schagen, ick men dat hij Garbrant hiet van Brabant, ombiet. Het pont kost een 

gulden, hij heeft daer nu weder een paer gekregen die 13 gulden koste. Hij heeft er voer 

joffrou Ramps mede ontboden ende voer pater Taijlijngen mede. Maseur Nobel heeft 18 

stuivers voer het pont koper van kandelaers gegeven.  

 

[fol. 50] [scan 77.5] [rechterpagina]  

 

[linkerkolom]  

 

Ick heb tot Dieuertge Kornelisse in die Sint Jacopxstraet anderhalf elle min een sestienendel 

paers hontschot saij gekoft voer Josintge om te Paesse die het leeft tot haer mart te geven van 

1-16-0 stu die elle met dardalf elle bant, komt tesamen te beloopen 2-13-0. Dit haer al 

gegeven.  

 

Noch heb ick daer een half stijcke getvijnt, kepert lijnt daer 24 elle aen was gehadt voer 9 

stuivers. Komt die elle een half blanck te belopen, anders gelt het een halfe stuiver die elle.  

 

Noch heb ick gehadt 3 fierendelen grof lijnnen tot wrijflappen van 7 dalfe stuivers die elle.  

 

Ick heb mijnheer Kater op den 18 janneuarij tot mijnenden gehadt, die ick doen toesegging de 

van 3000 gulden ofte voer Huijsduijnen, ofte andersins soo hem goet duicht ende doen hem 

oock 3 halfe rijckxdaelders gegeven van 3 diensten te doen ter eeren van die Haijlijge 3 

Foudicheijt. Nicht gaf hadde een sielmis van Maijnnert oom ende haer maen laten lesen daer 

sij tesamen 2-10-0 of gaf.  

 

Ick heb van Dieuertge Kornelis 3 sackens gegkoft, daer elckx ruijm 1000 gulden aen gelt in 

mach, voer daer ick een rijael voer het stijck gegeven heb.  

 

Ick heb Grietge op den 19 janneuarij gevraecht ende die heeft te somer weder gesaijt te 

blijven.  

 

Doen mon frere Nobel met neef Van Eenijnenburch tot Lenender in die Nieuweport gewest 

hadde, om van die kop van Aeriaen oms lant67 voer mijn te spreken, hadden sij verdroncken 

1-12-0. Ende doen mon frer er daer te voren gewest hadde, doen hij Lenert mijn lant verheuirt 

hadde doen 18 stuivers, soo dat ick hem nu het meteen weder gegeven, komt 2-10-0 tesamen.  

 

                                                 
67

 Adriaen Sijmons Paessen, zie Rijksarchief Gent, inv.nr. 4386. 
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Ick heb Kornelis Maertse te van die harde wint te 3 Koningen gegeven van arbaijtsloon 18 

stuivers ende 5 talfe stuiver van kalck, komt tesamen 1-2-8.  

 

Ick heb op den 20 janneuarij anno 1640 het gelt tot mijnheer Katers gebrocht, wesende Sinte 

Anggenietenavent, te weten 3000 gulden wesende in 3 sacken elckx eeven vel in, te weten 

voo een sack met Hollantse rijckxdaelders ende die andere 2 sacken met krus Albartisse 

kruijsdaelders, met niet een als met sijferletters daer op, soo dat al het gelt aen rijckxdaelders 

was. Het was oock op dieselfde dach als Belijttge nicht tot mijnheer Katers die eerstemael 

weder te bicht waer.  

 

Ick heb tot Gertge Janse 4 dalf fierendel floers gehadt van dardalf fierendel bret tot 2 kappen 

van 1-6-0 die elle, hier noch een fierendel tot 2 kappen toe gehaelt.  

 

Ick heb weder een nieuwe houten kraen gekoft in min waijfat, daer ick 2 stuivers voer 

gegeven heb.  

 

[rechterkolom]  

 

Ick heb van Aegge tegen Lichtmis gehadt 6 witte halfponts kaersen met 2 half fierendels om 

op [het autaer] te setten, met noch een van 3 fierendelen voer mijn selfs, komt tesamen 4 pont 

ende aen gelt 4-8-0.  

 

Ick heb tot Jan Kronen een enddittge van het silferen raeckxse dat in mijn speldekussentge 

gewest is laten wegen, om dat ick het om mijn hals men te dragen om mijn silferen piltge voer 

die pest daer aen te dregen, om dat ick die rest verroijllen wil ende het wecht een blanck 

merder als h een loot aen silver. Ende het loot is 1-9-0 als men het kopt ende als het geroijlt 

wort dan geven sij daer geen meer voer als 1-5-0. Ende ick heb daer een esse aen gekoft van 

een stuiver.  

 

Ick heb tot die minnebroers gewest daechs na Onse Lieve Frou Lichtmis, om hem 10 gulden 

te geven voer het bordittge van Onse Lieve Frou te Personckel, het geen nu hanckt op het 

klaijnne kercken besyden die duer die men van Stijnne mueten solder opkomen na het outaer 

toe. Aen die andersij van die duer hanckt het offerlate met het wijwaterspotte, daer sijnder 

noch 4 3 soo grot als dit is, daer martelaers in staen. Soo dat hij voer het stijck van dese 4 

grote pieters Pieter 5 gulden van schilderen gegeven heeft ende 16 stuivers voer het paneltge 

ende het ebbehouten lijsse het hij bij die voet, soo dat hij rekent een grot voer 8 gulden, 

gelijcken hij die anderen het laten geven ende die klayne hebben se 6 gulden voer gegeven. 

Daer het hy 3 gulden van schilderen voer gegeven ende van afteren staet elck sijn naen op in 

een ruijt geschreven. Dese Lieve Frou is het dat grote oflaet dat men tot die minnebroers hout 

den 2 augustus, als men gebicht heb ende hochtijt gehouden hebben. Soo sal men een half ur 

ofte wat merder op die kerck tot die minnebroes komen lesen, het komt daechs na Sinte Pieter 

Banden. Dit bordittg hadde broer Heinderijck Belittge nicht toegedocht ende nu heb ick het 

noch geg gekrgen het mijn van afteren in een schilt geschreven.  

 

Ick heb Jan Kronen aen mijn grote Lieve Frouwengetijboeck met het vergulden kappetorij van 

buijtenen laten silferen krappen laten aen maken eeven allelens als mijn nichten hebben aen 

haer klaijne Lieve Frouwengetijboecken tot Amsterdam laten maken, daer sij 2-5-0 van 

maken gegeven ende ick heb moeten geven 2-10-0, te weten altemael glat, dan haer hadde 

krappen gelijken die koperen bennen nu ende mijn knijp toe gelijcken mijn Sielen Bogaert is. 

Anders wou hij het wel om 2 gulden gemaeckt hebben, dan sij sijn een fasoen anders ende 
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van die hoecken van beslaen met die hanggertgis tesamen gegeven 2-5-0. Ende het voech 

tesamen aen silver met die krappen 6-3-4, soo dat mijn het silfer met het maken bedroech 

tesamen 10-18-4. En Ick gaf daer vort een out kettinchtge van mijn speldekussing aen, dat aen 

gelt bedroech 5-16-0, soo dat ick daer aen gelt op laijde 5-2-0. Komt tesamen als boven 10-

18-4, die beslagen waren mede maer altemael glat.  

 

Ick heb van Jacop Willebortse 2 klaijnne Sinte Jans evanielitgis gekoft boeckis gekoft met 

fransijne parrekementgis, daer ick een black voer het stijck geef, daer ick Gertruijt van Nesse 

het een gegeven heb ende onse Josijntge het ander.  

 

[fol. 50 verso] [scan 77.6] [linkerpagina]  

 

[linkerkolom]  

 

Ick heb tot Jan Kronen een raeckx gekoft van 7 fierendelen lang om in baij mijn Lieve 

Frouwengetijboecken te doen, in elckx die hellifte. Sij wecht met 4 essis daer toe aen silfer  

8-10-0 met 1-4-0 van fasoen ende die essis een stuiver van maken. Het loot is 1-9-0, komt 

tesamen met het fasoen te belopen 9-15-0.  

 

Ick heb van het jaer gehadt tot die schamelluij haer pannekoecken 3 mettgis mel met 2 

mengelen melck, des is daer omtrent een half slepe omtrent over gebleven. Daer heb ick 

Jannijttge Heinderijckx, Marijttgen Arents in het gasthuis, Aecht Elleberts ende het wijf met 

die lamme jongen elckx een dosijn gestiert. Vorts soo het Willem Moer ende Maddalen hier 

after met Jannijttge Kornelis die naijster ende haer Aegge Jacopx met Bes op die Brestraet 

ende Girt Jacopx met Giert Jans ende Lene die braijster, met Nel Sijmens, Griet Willemsen 

jongen, Neltge Klaes met Gurtge die bij haer wont, Annijttge Hamme, Trijntge Tatens, 

Sillittge, blijnde Marijttge, Beiaterijs met Itge ende Rijsse, soo dat ick 4 dosijnen gehadt heb 

met 19 half dosynen.  

 

Ick heb sonnendaechs wesende weckx voer Vastelavent op den 12 februuarij anno 1640 tot 

mijnheer Katers gebrocht 500 gulden aen kruijsdaelders, allegaer met letters. Ende nicht Van 

een Eenijgenburch heeft er gebrocht 100 dukatons van 3-3-0, komt tesamen 315 gulden. 

Waerom dat mijnheer Kater als op manendach daerna na Haerlem ment te tijen om 5 silferen 

kerckkandelaers ment te laten maken, te weten 2 die nicht Van Eenijgenburch sal betalen ende 

ick 3 met een snuijter daer toe ende wat het merder kost sullen wij mede betalen, elck voer het 

sijn, want sij oock eevenallelens sullen wesen. Ick heb daer een sacke ge toe gekoft van een 

stooter.  

 

Ick heb in die Vastelavent dat ick onse volck hadde, 3 bestaijtgis tot Dirck Gerrijtsis laten 

backen van 1-4-0 die 3, met een 2 halfemaens manchgeltoertge van 1-10-0 die 2 ende sijn van 

eevenvel gelt gewest als tot Afe Kessels op haer bruijtsmael die bestaijtgis, daer oock soe als 

het met mijn weer buert, soo mach ick se wel nemen van 1-4-0.  

 

Ick heb Roelif Jansen dat kappetorij dat ick van mijn boeck van die Lieve Froufegetijen heb 

laten doen die ick van pater Aert hadde gekregen, om dat ick dat doen moijer liet maken om 

een gestelick referaijnboeck, daer ick hem 4 stuivers of gegeven heb.  

 

Ick heb Jacop Willebortse een klaijn Lieve Frouwengetijboecke laten maken met graijn 

parckement, daer ick hem 3-5-0 voer gegeven heb. Daer heb ick lertgis met silferen schillippis 

aen laten doen in die plaets van die slotgis, die eelf stuivers aen silfer woegen ende van maken 
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ende aen het boeckken te slaen tesamen 12 stuivers, komt tesamen 4-8-0. Dit boecke sou hij 

maken tot hoeckis van silfer die ick hem daer toe gebrocht hadde ende hij en hadden 't niet 

gedaen, nu hetter Roelif noch een schelling aen verdient ende blef noch eeven na.  

 

[rechterkolom]  

 

Ick heb Jakes Pieter die schilder, mijnheer die minnebroers koperen kerckkandelaers laten 

uuttaijkenen op een pampier die hij laest uut Brabant heeft laten komen, daer hij 12 stuivers 

van uuttaijkenen wilde hebben ende ick heb hem 12 0-12-8 gegeven.  

 

Ick heb weder Pieter die schilder uut Brabant wollegens mijnheer Kater sijn begeren mijn 

koperen brander laten uuttaijkenen om een iets uut te nemen om een kandelaer daer na te 

maken, daer ick hem 15 stuivers of gegeven heb.  

 

Ick Pieter die Brabantse schilder mijn borrijttge van Onse Lieve Frou te Personckel dat op die 

minnebroerskerck hanckt tot sijnenden laten tuis nemen ende heb hem daer noch 1-10-0 aen 

laten verdienen, om dat hij daer noch een del enggeltgis met een hopen serafijntgis on in 

gemaeckt heeft die rontom Onse Lieve Frou fliegen, om dat Pieter mijn gesaijt hadde dat die 

jonge minnebroer daer al over beschropt hadde, al doen het al eerst gemaeckt hadde. Ende hij 

hadde gesaijt datten sij het brengen mochte, dat hij het noch wel doen sou, het geen sij niet 

gedaen en hadden. Daerom heb ick het hem nu selfs laten doen, om dat ick het nu betaelt 

hadde. Pieter heeft mijn gesaijt dat hij 2-10-0 voer die klaijnste borrijttgis op die kerck van 

schilderen gehadt heeft ende die ouwe mijnnebroer hadde mijn van 3 gulden gesaijt.  

 

Doen mon frere Nobel op die begrafenis was tot Haerlem van Haesse van der Hulft68, doen 

het hij van Frans Kousebant een deel printen gekregen, daer mon frere mijn 2 of gegeven 

heeft. In die een staet mester Ellebert69 ende in die ander staet mester Klaes Wikch 

Wichgerse.70 

 

Mijnheer Kater heeft mijn gesaijt dat die silfersmit van Haerlem heeft laten weten als dat 

patron van mijn branders hem seer wel aenstaet. Prijnsepael die voet die niet fraijer en kon 

komen. Dan sou na avenhant dat werck al omtrent 200 gulden suaer van silfer moeten wesen 

ende dan het fasoen daer en boven. Dat patron van die wij gesien hebben uut den Hoeck van 

daen die wogen 101 loot. Dat bedroech 150 gulden aen silfer ende het fasoen was 25 gulden, 

komt 175 gulden ende wij mogen ons, saijt mijnheer, bedencken. Het sel wel Pijnster ofte Sint 

Jan wesen als hij se beginnen sal. Dan hij hoept se t' Alderhaijlijgen gedaen te hebben.  

 

Ick heb Willen Tuenisse gegeven om mijn schel weder te ganch te hellepen, om datter een 

stijck uut gebroecken was, 8 stuivers.  

 

Ick heb van Grietge Elleberts gekregen een boecke met een deel haijlijchgis daer in, genaemt 

Die devote oeffeningen op die seven bloetstortijngen tot een gedenckenis van haer suster 

Aegge Elleberts ende onse Josijntge een klaijn frouwenhoetge met 2 penningkis daer aen, om 

dat sij altemet een botschap gedaen hadde.  

                                                 
68

 Haesse Willemsdr van Foreest was getrouwd met Gerrit Hulft Jacobsz, een broer van Jacob Nobels vader. 

Frans Cousebant  was getrouwd met haar dochter Adriana van der Hulft. 
69

 Vermoedelijk Adelbertus (Elbert) Gerbrandsz Eggius, vicaris -generaal van het Bisdom Haarlem (NNBW 3, 

320). 
70

 Nicolaes Wiggersz Cousebant alias Vigerius, oom van Frans Cousebant, priester en oprichter van de 

kloppengemeenschap ‘De Maechden van den Hoeck’ te Haarlem (NNBW 7, 1260).   
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[fol. 51] [scan 77.6] [rechterpagina]  

 

[linkerkolom]  

 

Ick heb mijnheer Kater op den 3 maert, wesende saterdachs na grote Vastelavent op die 

quatertemper soo als ick te biecht waer, gegeven 20 rijckxdaelders, komt tot 50 gulden tot een 

vereering voer hemselfs, dat hij daer om mach kopen laten dat hem gelieft ende Sijte 

Maertens sijn maijt, doen mede een dukaton gegeven van 3-3-0 op dieselfde tijt, mede tot een 

verering voer haerselfs.  

 

Giert Jans, die naijster, met Trijntge Korfers ende Maryttge Kornelis in die kas, die 3 worden 

op Vastelavents sonnendach anno 1640 van die jonge minnebroer geparfessit in die darde 

regel, alwaer hij mede selfs in sijn kap was, soo als hijselfs in sijn kloster gaet. Daer ick doen 

mede present was met nicht Van Eenijgenburch ende Belijttge nicht, doen wasser over die 

heele kerck heele witte wassen karsen ende op die kron oock ende elckx noch een hele 

versierde bruijtskaers voer haer. Ende doen hadden sij elckx voer haer hooft te gelden 2-1-0, 

dan sij hadden elckx gegeven 2-2-0. Ende als het nu die dach is van mijn borrijttge te van 

Onse Lieve Frou te Personckel, te weten den 2 augustus, dan heb ick mede gesaijt die kerck te 

vereren met hele kaersen, in die plaets datten sij tesamen hadden te gelden 6-6-0. Soo sou ick 

die 3 halfponts bruijtskaersen mijnder hebben, soo dat het voer mijn ontrent wesen sou 4-13-

0.  

 

Ick heb mijnheer Kater op Sinte Gregorijsendach een halfe rijckxdaelder gegeven om een 

dienst te doen ter eeren Sinte Barber, al ‘t hem best gelegen quam ende met een gevraecht om 

die minnebroer een kort te mogen aen laten doen. Daer hij mijn op antworde als dat ick het 

wel mocht laten doen, dan noijt gehordt en hadde dat h/sij het hoefden te doen, als dat men 

het sels wel doen mochten.  

 

Ick heb mede op Sinte Gregorijsendach tot die minnebroers gewest met 2 korden, een die ick 

van dieselfde dach eerst van nicht Van Eenijgenburch gekregen hadde ende die ander van 

onse Neel Tijse, die hij maer mende voer Onse Lieve Frou gewijt te wesen. Nu heeft hij se 

weder allebaij verwijt ende heeft mijn, die een van nicht gekregen, die eerstemael om gedaen. 

Nu mach ick het voert wel selfs of ende aen doen ende sijn oock goet om gedaen voer een 

frou die in arbaijt gaet. Hij heeft mijn mede daer een boecke of gegeven van hetselfde 

Broderschap van die oorden van Sinte Fransuskis. Oock heb ick hem doen mede gegeven tot 

danckbaerheijt een halfe dukaton, komt 1-11-8.  

 

Ick heb di een kage boecke gekoft, genaemt Den gestelijcken kalendier, waer in op elcke 

dagen van die weck komt een puijntge uut Die nafolleging Kristij in, voer 4 stuivers. Tot 

Jakoppe noch heb ick die grote letanij daer gekoft met die 9 kor der enggelen daer bij 

gebonnen voer 6 stuivers, noch een kategissemis voer 2 stuivers.  

 

Ick heb een boeckge van het schappelier van Onse Lieve Frouue van den Berch Carmelus met 

noch een ander klaijn boeckge van die kort van Sinte Fransuskus, behalfen het geen dat hij 

mijn gegeven hadde, te leen gehadt. Die ick alle bay tot Jacoppen na gekoft heb ende heb die 

sijne hem weder gestiert, daer ick 12 stuivers voer dat van het schappelier gegeven heb, met 2 

stuivers voer dat van die kort hout.  

 

[rechterkolom]  
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Ick heb Haermen Tijmense een nieuwe treft tot mijn flaijenketel laten maken, daer ick hem 

een 1-6-0. Hij sal eeven grot wesen als mijn ander gewest heeft. Nu heb ick mijn ander laten 

verlagen, om datten die andere benen versleten waren, met noch 2 andere treffis, daer hij 

mede andere voeten aengemaeckt heeft, daer ick hem van die 3 tesamen van vermaecken 

gegeven heb 8 stuivers. Ick heb 17 dalfe stuiver gegeven voer mijn ouste grote treft, doen ick 

hem nieut hadde laten maken.  

 

Ick heb op den 27 junij anno 1618 een Lieve Frouwengetijboeck gekregen duer onse Neel 

Tijse van pater Aert mijn gestiert uut Den Bos, met 6 haijlijchgis daer in. Ende jaers te voren 

als anno 1617, doen hadden hij mijn mede een brief gestiert met een moij haijlijge daer. Dan 

dit boeck hadde een slecht kapetorij, het geen ick als anno 1640 heb laten verbijnden ende 

hebber een ommeslach laten om doen van souveraijn, te weten suart, daer ick Roelif Jansen 

van verbinden gegeven heb 4-8-0 ende doen heb ick het met silleferen sloten tot Jan Kronen 

laten maken met die hoeken van silferen besloegen ende aen wersijen een silleferen plate daer 

op, soo dat het met malkander aen silver wecht 7-18-0 ende van maken 5-7-0, komt het silfer 

met het maken te belopen 13-5-0. Het loot kost 1-9-0, soo dat mijn het boeck nu komt te staen 

met het silfer te samen 17-13-0, behalfen die raeckx ende die raeckx is 4-17-8. Komt in als te 

belopen met die raeckx 22-10-8, ick heb voer dese platte raeckx een ront voer genomen daer 

ick elftal stuivers op gelaijt heb, komt nu tesamen 23-1-0.  

 

Noch heb ick tot Jacop Willebortsis een klaijn Liefe Frouwengetijboeckge gehadt, 

onggebonden, daer ick hem 1-4-0 heb moeten voer geven ende ick heb het Roelif laten op 

maken mede met suart soefraijn, daer ick hem 1-8-0 voer gegeven heb, komt tesamen 2-12-0. 

Ende daer heb ick tot Jan Kronen mede silferen krappen laten aen doen ende mede met die 

hoeckgis ende plate aen weer sijen, maer geen hangertgis daer aen, om dat ick het in mijn 

sack dragen sal. Wecht aen silfer tesamen 3-12-0. Het fasoen van die hoeckgis is 1-4-0, want 

die waren daer te ferroijllen gekomen dan om dat sij soo moijtgis gesnen waren. Daerom 

hadden ick daer noch sin in, want sij wel 4 gulden gekost hadden, menden Jan Kronen. Ende 

het ander van fasoen gelijcken die krappis ende platgis was 2-10-0, soo dat het fasoen in als is 

3-14-0. Het loot bedraecht mede 1-9-0, so dat mijn dat boeckge in als kost tesamen 9-18-0.  

 

Maseur Nobel haer Lieve Frouengetijboeck het sij maer 3 gulden van fasoen van gegeven tot 

Domijnickse71 tot Haerlem van hoeckis ende krappen tesamen ende woech aen silfer 6-1-0, 

bedroech tesamen 9-1-0. Ende die nichten hebben tot Amsterdam van slechte krappen aen 

haer klaijne Liefe Frouwengetijboeckgis gegeven van fasoen 2-5-0.  

 

Ick heb Jan Kronen het slote van maseurs Sielen Bogaert weder laten maken, dat ick al over 2 

jaer gebroken hadde dan sij en hadden het niet eerder willen hebben, daer ick hem 4 stuivers 

of gegeven heb.  

 

Ick heb tot Gertge Janse in het Schape Stechge een half elle min een sestienendel kant gehadt 

tot een halse, dat een kron die elle gegouwen hadde voer 13 stuivers.  

 

                                                 
71

 Indien Adriana’s opdracht in 1640 plaatsvond, kan het niet de Haarlemse zilversmid Dominicus Jansz. Begijn 

(overl. 1636), broer van Pieter Jansz. Begijn/Bega betreffen, die elders door Maria genoemd wordt, en ook niet 

hun oom Dominicus van Lijnhoven (overl. 1637) (zie kunstenaarsdatabase ecartico: 

https://www.vondel.humanities.uva.nl/ecartico). Er komen in de database geen andere goud- of zilversmeden uit 

Haarlem met voor- of achternaam Dominicus (of varianten) voor. 

https://www.vondel.humanities.uva.nl/ecartico
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Noch heb ick e 3 fierendelen kant gehadt dat mede een he eent was van het prijnsessekantge 

voer 5 talfe stuiver.  

 

Noch heb ick dardalfe elle kant mede van een ander stijck van het prijnsessekantge gehadt tot 

een hemt van 6 stuivers, komt tesamen 15 stuivers.  

 

Noch dardalf elle kant daer mede gehadt tot een hemt, van 9 stuivers die elle, komt tesamen  

1-2-8. 

 

[fol. 51 verso] [scan 77.7] [linkerpagina]  

 

[linkerkolom]  

 

Ick heb Josijntge een paers hontschot saijen schorteldoeck gegeven, dat te Pase voer haer mart 

daer is, anderhalf elle toe min een sestienendel. Die elle was van 1-16-0, komt tesamen met 

die bant 2-13-0.  

 

Ick heb Kornelis Maertse een paer dagen gehadt te werck met een jongen ende die timmerman 

omtrent anderhalfe dach, om datter een bort op die schorstien in het saeltge weder most om 

dat het ander te 3 Koningen of gewaijt was, daer mede een gulden van 2 houfasten gegeven 

hadde, voert aen arbaijtsloon met die kalck, tesamen omtrent 8 gulden.  

 

Aen het roo koraelde kettijngke dat ick Josijntge om haer hals laet dragen, sijn 77 koraellen 

aen, die eene grote bij na hebben, met noch 2 grote op elcke ent een, komt met malkander 79 

tesamen.  

 

Maseur Nobel heeft te Paessen die kaersen gegeven op mijnheer Katers kerck ende ick heb 

een paeskaers gegeven van 2 pont, komt tot 2-4-0.  

 

Ick heb te Pase gehadt tot Gerrijt Woutersis 30 wielbrotgis van 6 talfe stuiver het stijck, daer 

Maddaleen die braijster met Maddalen hier after ende Willem Moer met Aegge die naijster 

ende Issack die aen die port staet, elckx een of gehadt heeft, komt tesamen 8-5-0.  

 

Belijttge nichten Lieve Frouwenhoetge van roo bloetkoraelle, dat sij van Jacop oom72 hadde, 

is van 63 koraelle.  

 

Ick heb Griete een daelder tot haer mart gegeven ende maseurs Jacop heb ick een halfe 

rijckdaelder gegeven, komt 1-5-0 ende Josijntge het paerse schorteldoeck.  

 

Maseurs Jacop heeft mijn in die paesmart 2 hammen gekoft, die tesamen woegen 21 pont 

ende een half, het pont is 5 stuivers min een doijt, komt tesamen met het wachgelt 5-6-14.  

 

Ick heb van Dieuertge Kornelis een half dosijn duaijlen gekoft van een elle grot, die elle voer 

4 stuivers met 3 groot van naijen, komt tesamen 1-5-8.  

 

Ick heb 2 krijstalijnen bierglasen gekoft met witte gedraijde strepis, daer ick 9 stuivers voer 

het paer gegeven heb. Met noch 2 slechte van 4 stuivers het paer.  

 

                                                 
72

 Jacob Adriaensz. Roest, zie eerdere noot. 
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Ick heb in die kramme een witquast gekoft, daer ick 8 stuivers voer gegeven heb, met een 

schuijertge met een lange stael van 2 stoppe bret, om die stoelen tusken die tralijen in te 

frijven mede.  

 

Ick heb van Haechse snijers may Marij 2 endetgis kant gekoft tot halsis, die eene van een half 

elle min een sestienendel ende die ander een half elle in een sestienendel voer 17 stuivers, die 

een hadde 1-2-0 gegouwen.  

 

Ick heb van die quacksalfer voer 6 stuivers aen wirrimkruijt gekoft.  

 

Ick heb in die mart van mijn blaesbalck een schelclijnck gegeven om het leerwerck wat te 

vermaken, om dat hij niet dicht en was.  

 

[rechterkolom]  

 

Ick heb in die krame een preckstoel gekoft van boeckenhout, om dat sij starcker sijn als 

nuettenbomenhout, dan ick mocht keur krijgen. Sij is eevenallelens geferrvt met een groen 

laeckes blat dat eens gestijckt is met groene sijen franien, voer 8-5-0. Hadden 't niet gestijckt 

gewest, soo sou ick een halfe gulden min gewest hebben ende als het met dubbelde schilpen 

gewest hadde, soo sou het een halfe gulden meer gewest hebben. Ende als die leuwen 

andersom gestaen hadden met schiltgis voer haer, soo sou het noch 12 stuivers mer gewest 

hebben.  

 

Ick heb Harmen van van een paer enckelde Spaens leren schoenen een gulden gegeven.  

 

Ick heb Haermen 2 stuivers moeten geven van een paer schoenen van suarten enckelde soelen 

van Spaens leer.  

 

Ick heb 25 schoeven stroo gekoft van Fillijpx van die Hoef voer een stuiver het stijck.  

 

Ick heb een out boecke van Jacop gekoft, genaemt Die verst vertroostinge der klaijnmoedighe 

voer 4 stuivers. Dan nieut kosten sij 10 stuivers, dan sij en komen der geen meer.  

 

Ick heb op maijavent heer Dirck sijn 5 houten kandelaers weder tuijs gestiert, die ick hem 

selfs weler gegeven heb ende die doen wit geferrijft waren met vergulden rantgis ront om. 

Ende om datten sij nu al heel bemueselt waren, soo heb ick se nu altemael laten vergulden. 

Daer Kornelis Aerijaense 15 stuivers aijste van het stijck ende ick hadde hemselfs laten noch 

18 stuivers loven, te weten 3 stuivers meerder als hij aijste te mijnste, om dat het ten degen 

moij wesen sou ende doen het gedaen was en waer het boven passelijck niet. Ende saij als dat 

het hij het selfs niet gedaen en hadde, om dat het hem niet bueren en mocht ende dat hij het 

een wijf hadde laten doen, die hij selfs 7 gulden hadde moeten geven, soo hij say. Dan hij en 

het geen meer genomen als 4-10-0, om dat het soo gesaijts waer gewest. Dan ick hadde hem 

noch al laten 2 rijckxdaelders bien, dan hij gaf een halfe gulden weder.  

 

Noch heb ick heer Dirck daer 5 halfponts witte maechden wassen gae g kaersen bij gestiert, 

komt 2-15-0 ende onse Josijntge krech van Trijn Kornelis 2 haijlijgis van brengen.  

 

Tot die maijeurs hier after sijn 2 houten mansstoelen, die Froutgis man hier op het hoecke 

gemaeckt heeft. Al die rijchgels sijn van foren in gelaijt aen schoeijne stijckes van 2 derlaije 

hout ende alle die pijlaertgis sijn van ebbenhout. Ende kosten het paer 15 gulden.  
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Ick heb Jannijttge Heinderijckxen Guertge Garrebrantse guert een klaijn Lieve 

Frouwengetijboecke gegeven daechs na maij, met 3 moeije haijlichgis daer in met noch een 

slecht klaijntge, dat weler Trijntge Ramp aen Foresteen kinderen gegeven hadde ende onse 

Josijn mijn daer stont een Lammetge Gots op.  

 

Ick heb Jacop Willebortse van het boecke gegeven 3-5-0 ende het se die silleferen schullippis 

kosten mij met het fasoen 1-3-0, komt tesamen 4-8-0. Het is met soveraijn gebonden.  

 

[fol. 52] [scan 77.7] [rechterpagina]  

 

[linkerkolom]  

 

Maseurs Lijsbet heeft mijn 12 elle fijlijmort lijnt uut Den Haech gebrocht van die elle een 

oortge, komt komt tesamen 3 stuivers.  

 

Ick heb op den 7 maij mijn eeckfatge tot Aeriaen Elckis weder laten follen, daer 4 dalf 

mengelen in gegaen is, behalfen die toegift daer hij een halfe stuiver voer korte. Het mengelen 

kost 13 stuivers, komt tesamen 2-5-0.  

 

Ick heb op den 11 maij van Pieter Heinderyckson 60 aijeren gekregen, sonder dat hij se 

betaelt had willen hebben, voer mijn lange borchge, saij hij. 

 

Ick heb onse Josijntge van mijn ouwe roo bortsrock gemaekt, daer ick Jannijttge Kornelis 3 

stuivers van snijen voer gaf. Vorts heb ick 5 elle kort daer toe gehadt, van die elle een blanck 

met een half fierendel tot die opstortelse van 14 stuivers die elle, daer men die kinderen 

schortgis of maken van papegaij groen ende blau gekepert. Voerts aen sij ende garen met 

malkander heb ick wel 12 stuivers uut gegeven. Vorts saijt Aegge, dat ick wel 12 stuivers 

verdient hadde met naijen.  

 

Ick heb mijnheer Molanes gestiert een nieuwe kron van 2 gulden om mijn moeders salijgers 

28 jaergetij te doen.  

 

Ick heb van Jan Kornelisse 5 gele wassen halfponts kaersen gehadt, gehadt tot dieselfde 

jaergetij, komt 2-7-8.  

 

Ick heb mijnheer Kater manendaechs voer Hemelvaert, dat hij tot mijnenden waer, een halfe 

rijckxdaelder gegeven om een dinenst voer mijn te lesen, als het hem gelegen komt.  

 

Ick heb tot Geertge Janse in het Schape Stechge een sacke gehadt, daer ick 1000 gulden met 

letters daer op, allegaer kruijsdaelders in gesteken heb, voer 4 stuivers.  

 

Marijttgen Aeriaents heeft mijn gesaijt dat Grietge Isbrants haer petemuet 700 gulden in die 

schamelluij haer buers gebrocht hadde, in die plaets van haer testament aen 2 besegelde 

brieven, een tot Schagen ende die ander tot Warmenhuijsen. Ende dat al met den eersten soo 

dra als die buers op gerecht was. Marijttge en wist niet of se die eerste was ofte die twede, die 

daer toe gaf. Sij liet haer al die renten houwen, op een pont grot na, dat hiellen sij doen mede. 

Iaers nae haer doot worden daerom noch die iaergetij daer mede gehouwen, vorts waer het 

haer aijen. Marijttge heeft er met 200 gulden gewest voer haer man ende haer, dat sij die 

renten tot haer leven hebben wou voerts dan haer, maer sij sloegen 't of.  
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Ick heb van Kornelis Kornelisse, kaptefilder, 100 mant ouwe turf op gedaen ende nicht 50 

mant. Nu heeft er maseur mede of die 100 mant voer 26 gulden ende 8 schellingen van 

dragen, met 2 stuivers van een block met een tau om op te halen, komt 2-10-0. Ick heb 

allenduer maer 2 gulden gegeven ende met die ladder op gedroegen. Nu gafen sij in die 

Moeriaen soo veel ende nicht hadde mede soo veel gegeven, soo dat ick nu mede soo veel 

geven moste.  

 

[rechterkolom]  

 

Ick heb voer Josijntge een jackge gemaeckt van damast van een kuers van mijn, daer ick 7 

dalf elle pomet toe gehadt heb van half wolle ende half sij, die elle kost elf doijts. Met een 

half elle kamelsheeren lijnt tot die hals om te borden, kot 6-10-4. Vorts sij ende garen, die rest 

had ick selfs, soo dat omtrent 12 stuivers koste van het geen dat ick daer toe heb laten halen.  

 

Ick heb vrijdaechs voer Pijnster heer Dirck 3 haf halfe rijckxdaelders gegeven om 3 diensten 

daer voer te doen, ter eeren die Haijlijge 3 Foudicheijt dat Onse Lieve Heer mijn gunnen wil 

dat mijn salich is.  

 

Ick heb te Pijnster die eerstemael op mijn grote preckstoel op die kerck geseten.  

 

Ick heb te Pijnster dardalf hondert musschuijten wech gegeven, Elcke haelder 26.  

 

Ick heb te Pijnster Aegge gegeven 3-11-8 voer 6 halfponts witte magdewassen kaersen met 2 

half fierendels om op het autaer te setten.  

 

Ick heb te Pijnster, doen die schuijtter optrock, 15 schellings fijne koecken laten halen, daer 

ick 0-5-8 voer gaf, daer ick er mijn broers 2 kinderen, die doen tot mijnenden quamen elckx 

een of gegeven heb ende 2 worden der tot mijnend[en] gegeten van die vrinden. Vorts heefter 

Kapelmans kint een gehadt, Willemse in Muijllertden kint een, Jacop Janse kistemakers gur 

Griete een, Griet Willemse Kornelisse een, Kamaijen kint een, Marijttge Wouters een, die 

wittenbrot backers kint een, Allefert Kornelissis jongen m maijse een, Allebert die schilders 

jongen een, ende Jan Kornelisse kistemakers maijse een, Marten Harmiessis jonge een. Vorts 

had ick noch een manijste koeck van eevenvel gelt laten halen voer Sijmen onse 

vlaijshouwers jongentge, om datter geen meer fijne waren te krijgen ende het jongetge waer 

onderwech ofgegaen, soo dat dat doen niet gehadt en heeft.  

 

Ick heb van maseurs Waijntge een fierendel suart laken over genomen dat sij van haer lijffe te 

veel gehadt hadde, daer ick haer 2-5-0 voer gegeven heb. Daer ick een stotkant of gemaeckt 

heb tot mijn fluwelle kuers op die satijnen gront.  

 

Ick heb vrijdaechs voer Pijnster duer een brief bij Lenert Jureiaense nient gekregen, dat ick in 

die loterij van Egmont op Se een soutvate van 20 gulden gekregen hadde, daer ick hem 

wonesdaechs na Pijnster hem 1-5-0 van g nient gelt of gegeven heb.  

 

Ick heb Aegge Jacops van mijn kuers van die grote blommen op die satijnen gront om in het 

foer te setten, gegeven 16 stuivers ende die sij van maken ende een rijael van sij.  
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Ick heb tot Jan Heckse73 onse halfe turfmant laten het saijldoeck wat lappen, om datten ‘t die 

rotten stijckent gekapt hadden, daer ick 3 stuivers of gegeven heb ende hebbe doen 7 lappen 

van out saijl laten kopen tot schuijr lat p lappen, daer ick 4 stuivers of gaf.  

 

Ick heb Albert Janson mijn houten 4 kante furen tafeltge, dat te voren suart was, met die 2 

enden van die tafel in het saeltge tesamen laten hout ferruwen, daer van gegeven 12 stuivers.  

 

[fol. 52 verso] [scan 77.8] [linker pagina]  

 

[linkerkolom]  

 

Ick heb Tijmen Luijckesse bij mijn gehadt op den 8 juny anno 1640, die ick 1000 gulden 

telden aen kruijsdaelders altemael aen met letters voer die katolijcke arme buers ende dat in 

het plaets van mijn testament, want die kers die voer gaet die lijcht aldermest. Ick had het in 

een nieut sackge gedaen, daer ick 4 stuivers voer gegeven hadde.  

 

Noch heb ick hem op dieselfde tijt wesende daechs na het octaef van het Haijlijch 

Sacrametment 5 halfe rijckxdaelders gegeven, die ick op andere jaren wel aen Frerijck 

Jacopse gegeven heb tot behoef van die armeluij komt 6-5-0.  

 

Oock saij hij mijn dat hij van Hillegont Aeriaens74 bij haer leven eens eens gehadt hadde 500 

gulden ende een 450 gulden ende eens 150 gulden ens 200 gulden ende presenterde noch 

quamen sij in die buers datten sij het seggen souden ende doen sij sturf, gaf sij noch tot een 

bespreck 500 gulden.  

 

Noch saij hij mijn dat Tryn Iellen Neltge Jans mijnheer Kater besproken hadde 400 gulden tot 

2 silferen kandelaers, die Tijmen hem getelt heeft met 25 gulden voer hemselven, ende dat 

mijnheer Molanes heeft gehadt 200 gulden tot eene kandelaer met 25 gulden voer hem met 

haer beste bouwen, daer hij een pack of het laten maken daer het laken voer 14 gulden stont 

ende noch een rijngetge van haer. Vorts heeft baij die mynnebroers elck 25 gulden gehadt 

ende 25 gulden voer pater ende noch priesters in het lant tot 4 toe, soo dat hij van harent 

wegen 9 mael 25 guldens aen priesters getelt heft.  

 

Noch heeft hij mijn gesaijt dat die buers van mester Jan Kies doen hij stuirf, gekregen hadde 

200 gulden, van Huich Janse75 500 gulden, van Aecht Elberts76 200 gulden, soo dat hij saij 

van het jaer e mede een heel goet jaer gehadt te hebben. Oock had hij duer die mijnnebroer 

gekregen 50 gulden van een die niet bekent en wilde wesen tot die behoef van die Spaeniaerts 

die nu hier gevangen sijn, doen sijluij mede uut die buers 50 hemden voer haer lieten 

maecken.  

 

Oock saij hij mijn dat te Horen in die plaets dat hier 4 tot die buers gestelt sijn, soo sijn daer 

20 ende ontfangen al dat daer gegeven wort, soo voer den armen als voer die schout ende als 

oock voer die kercken. Des soo keren sij elcke priester voer sijn hooft 300 gulden uut, maer 

anders soo gaet alle dinch door haerluij haer handen.  

                                                 
73

 Jan Cornelisz Heck, zeilmaker. 
74

 Zie voor haar testament: ONA inv.nr. 82, fol. 248v d.d. 8 sept. 1627. 
75

 Zoon van Jan Cornelisz. Huijgen en Hillegont Aeriaens, verm. begraven Gr.K. 24 sept. 1638, 3 uren geluid,  

f 22,- (dtb Alkmaar). 
76

 Waarschijnlijk identiek aan Aechien Elberts, begr. Gr.K. 5 maart 1640, geluijt 1 poos, [f] 7,- (dtb Alkmaar). 
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[rechterkolom]  

 

Die 3 duijsent gulden die ick gebrocht hebbe op den 20 jannenuarij anno 1640, die geen heb 

ick mijnheer Kater een seltge van gebrocht op den 8 junij anno 1640, gelicken hij op mijn 

verscho versocht hadde om ofte het bij sturfen most mochte komen, dat hij after haelt soude 

mogen worden om hem daer mede te verantworden, om om niet besuaert te sijn ende hout 

sonder eenijge namen om bij niemanden bekent te sijn. Ende luijt aldus die 3 duijsent gulden 

die ick gebrocht hebbe op den 20 janneuarij anno 1640, tot die geen daer ick op 

Wittendonsdach te voren mijn kerck geno hadde begrepen te maken nemen om hetselfde te 

laten inploijeren tot Gots eer ende tot mijn sielen salicheijt al waer dieselfde sal gelieven, dat 

die renten sullen gegeven worden, sonder dat hij daer eenijge nadencken om hoeft te 

maecken, al en waer ‘t dat hij die selfer hiel geliefde te houden, ick heb het aen selfde gestelt 

aen sijn aijgen believen, want het mijn allelens is als Godt daer maer mede gedient wort. 

Ditselfde dient dient maer tot memorij, allen op duske manier is het seltge ontrent geschreven.  

 

Doen mijn half fat met maertsbierbier eerst op gesteken was, doen en waren der maer 3 of 4 

glasen uut getapt ofte doen rolden het fat om, om datten sij daer geen onder gelaijt en was 

hadden ende was soo lech gelopen, totdat het op gelaijt moste wesen. Doen saij mijn Jan 

Kornelisse, kistemaker, als dat daer noch wel een half fat in die brouuerij van het Bompge 

was, dat ick doen inkrech op den 18 junij ende war waer mede van 8 g 8 gulden die ton.  

 

Neef Van Eenijgenburch heeft die eene 1000 gulden, die van die Hollantse daelders, die ick 

mijnheer Kater gebrocht hadde, tot Amsterdam opgelt van genomen, te weten een kron van 

die 100 gulden geven sij dan. Om dat hij een nieuwe kalant was heeft hij 21 gulden gehadt 

van die 1000 gulden Hollantse daelders, ende hij heefter voert die 1000 gulden aen 

kruijsdaelders daer voer gehadt. Dit is geschiet doen die 500 gulden tot Eg Engmont uut geset 

was, 500 heeft hij gehouden ende mijnheer heeft hij 500 in het sacke weder gebrocht, voerts 

stierden mijnheer hem met die 21 gulden van het opgelt bij mijn, die ick hem nu selfs weder 

gebrocht hebbe.  

 

Trijn Nanne saijt mijn dat ick om het fierendel jaers eens pille rufij in nemen sou om mijn 

maechs wille ofte anders hoftpille.  

 

Ick heb weder een boeckge tot Jacop Willebortgis laten halen van die 9 koren der engelen, 

daer ick 3 stuivers voer gegeven heb, om dat ick mijn ander, men ick, op die kerck vergeten 

hadde.  

 

Ick heb mijn eene 4 kante mant een nieuwe rant om laten leggen, daer ick 6 stuivers voer 

gegeven heb.  

 

Ick heb tot Geertge Jansen een half elle binnewerck gekoft dat ick in een klaijn slope van 

suster Van Alckemade geset heb, om dat het wat te fyn was dat daer in stont, daer ick 2 

stuivers voer gaf. Het hadde g.b 6 stuivers bij die elle gegouwen.  

 

[fol. 53] [scan 77.8] [rechterpagina]  

 

[linkerkolom]  
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Die minnebroer broer Heinderijck is gestroven den 20 junij, wesende wonnisdaechs vor Sint 

Jan, soo als hij sonendaechs daer na op wesende op Sint Jansdaechs te kerken quam anno 

1640.77 

 

Ick heb op Sint Jansavent doen an daechs daer aen broer Heinderijck te kercken komen sou, 

bij pater Antonij gewest, dat ick daer smorgens in die gotdelijcken dienst waer, 25 gulden aen 

gelt gebrocht om oorsaeck, dat die dot ende die bruijt gelicken men saijt dat gelt ten huijsen 

uut brenckt, denckende of het wel wellekom wesen sou ende heb hem meteen 

gerekommandert die kinderen van mijn broer salijger, als dat hij daer het ooch op wilden 

hebben, gelicken pater salijger wel gehadt heeft.  

 

Ick heb Giert Jacopx van het jaer 15 dagen gehadt schon te maken ende over jaer maer 7 

dagen, ende nu heeft sij daechs een halfe gulden gehadt, komt tesamen 7-10-0.  

 

Sonnendaechs wesende op Sint Jansdach heeft mijn Sijte Maertens die eerstemael gesaijt dat 

die wij.f maechden manendaechs gracij hebben souden, om dat het Sint Allebaerdendach was.  

 

Ick heb Albert Jansen van mijn kannebort met mijn waterpotsbortge in die gang, gegeven van 

hout ferruwen met die haken root 9 stuivers, met het klaijnste h plateltge ende die nap te rot 

ferruwen, tesamen 5 stuivers.  

 

Ick heb 3 butterplateltgis gekoft tot Trijntge Garrebrantse, 2 blauwe Dellifse parselaijntgis 

met een wit met blauwe peren in die midden, voer 3 stuivers het stijck.  

 

Ick heb van Aecht Jansen moer in die Nieuweport een half kinnijttge butter gekregen in julij, 

die sij voer mijn gelaijt hadde, daer ick 6 gulden heb moeten voer geven, sij het voech 3 pont 

over.  

 

Trijn Iellen Neltge is gestorven den 26 ofte den 27 augustus anno 163978 ende op den 5 maert 

marcij 1640 daer na, soo heeft Tijmen Luijckisse aen Kopier die 400 gulden getelt die hij tot 

mijnheer Katers getelt heeft tot 2 silferen kandelaers ende mijn 500 gulden ende nicht haer 

100 dukatons hebben wij hem gegeven op den 12 februuarij 1640. Soo waijnich maer te voren 

ende Kopier heeft mede tegen Tijmen weten te seggen als dat het al wat luttel was tot 2 ende 

nu heeft die silfersmit tot Alckmaer gewest ..8 8 julij. Soo als mijnheer Kater mijn tot 

sijnenden ombot bij die frijer, want nicht doen tot Haerlem was ende die frijer oock noch tot 

mijnenden quam, die ick mijn brander noch selfs liet sien ende saij oock als dat hij van het 

paer van die kandelaers van maken sou moeten hebben 70 ofte 75 gulden, dat hij het naeste 

doen sou ende mijnheer Kater heeft mijn gesaijt dat elck wel. 

 

[rechterkolom]  

 

belopen sou 225 gulden ende dat bij gissing ende wol. Sij sullen, heeft mijn die frijer gesayt, 

voer karstijt gedaen sijn ofte geen maeckloon. Nu heb hebben sij daer 2 voer Rijp tot Schagen 

wel er gemaeckt gehadt, ha die waren omtrent van 50 loot 50 lot ende daer te voren hadden hij 

er 2 van haerluij gekoft gel, die waren wel van 70 ofte 75 lot, dan die en waren soo moij niet 

van fasoen, daerom soo hadden hij die goekop, want sijluij daer wel 6 gemaeckt hadde voer 
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 Dtb Alkmaar, begraafboek Grote Kerk: “24 [juni] de minnebroer geluijt 3 poose f 13,-” In een andere hand is 
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een heer van Amsterdam, die hem elcke raijs niet wel en behaechde, al hoe wel dat hij se soo 

bestet hadde. Soo mijn die frijer saijde, daerom worden  

die dan weder goekop verkoft. Dese frijer die silfersmit, die hiet Kornelis Maijnertse79 ende 

wont in die Lange Feer Straet in het Witte Paert80 tot Haerlem ende is dieselfde die mijn 

brilhuijssen gemaeckt heeft ende oock mede meester Kornelis Has, onse heer neef, sijn 

seborijttge, die hij van mijn heeft, gesaijt omtrent 230 gekost te hebben ende wist mijn mede 

te seggen als dat hij anders niet en wist ofte hij hadder hetselfde wapen op geset het geen hij 

op mijn brilhuissen geset hadde, al hoe wel ick het aen Kornelisse mer nicht verbon hadde. 

Mijnheer Kater saij mijn oock, eer hij het geelt van Nel Jans die sierster wegen hem gebrocht 

worde, dat het hem van een jongen aen gesaijt was ende oock eevenlens gesaijt was, om van 

hetselfde gelt te mogen te laten maken wat hij wilde ende dat hij nu niet en menden meer 

kandelaers te laten maken als onse 5 ende naderhant heeft hij tegen mijn bekent dat het 

Kopier gewest hadde, dan ick wist het wel. Oock heeft mijnheer die knecht all het gelt gelick 

doen me gegeven, te weten 800-15-0, soo wel nichten als mijn ende saterdachs daer na het hij 

mijn lege sack weerom gegeven, die ick al niet hebben wilde op Sinte Boneaventuerendach.  

 

Nijcht Katrijna Nobel het mijn tot Amsterdam geroijlt 10 stijckx platelen, soo grot als klaijn, 

blijckende bij het seltge dat daer of is met 4 sasieren, 2 warmisschotelen, 12 telioeren, 2 

butterschalen. Nu had ick wel eeven veel stijcks gestiert, behalven noch een klaijn 

moesschutteltge meer, soo dat mijn tijn soo veel suaerder waer, als het nu als dat het 1-5-0 aen 

gelt bedroech, so dat daer noch 3-15-0 aen gelt op gelaijt is, want het bedroech 5 gulden met 

malkander ende 6 stuivers van vracht van het mantge daer het in gestiert was, met 6 stuivers 

werom, komt tesamen aen gelt dat het mijn nu gekost het 4-7-0.  

 

Noch het mijn nicht Katrijna 6 pont suicker tot Amsterdam gekoft van 10 stuivers het pont, 

komt 3 gulden ende maseur hadde noch mede van 10 dalfe stuivers. Dit is gebuert op den 12 

julij anno 1640 ende doen had ick omtrent noch een pont in die pot.  

 

Ick heb een knop aen mijn bottelrij laten maken daer ick een blanck of gegeven heb.  

 

[fol. 53 verso] [scan 77.9] [linkerpagina] 

 

[linkerkolom]  

 

Ick hadde 30 gulden tot Engmont op Se in die loterij gelaijt, daer ick een silferen lepeltge van 

9 schellingen omtrent van inleggen van gehadt heb. Nu heeft nicht Katrijna ende nicht Anna 

mede elckx soo veel ingelaijt hadde ende noch het mon frere Nobel, neef Van Eenijgenburch 

ende ick, tesamen 30 gulden in gelaijt, daeren wij niet voer gekregen en hebben. Dan ick 

krech een brief wel espres op den 25 maij daer mijn Lenert Iurijaense, die daar in die loterij 

die schrijfer was, dat ick een soutfate hebben sou van 20 gulden, daer ick hem een halfe 

rijckxdaelder van nient brengen of gaf. Ende nicht Katrijna die krech een silferen bekertge om 

voer kinderen uut te drincken, recht voer dat die loterij uut ging snachts voer Sinte Pieter ende 

Sinte Pauuelis ende hiete maer 13 ofte 14 gulden waert te wesen ende sij en hadden daer geen 

nient of gehadt ende op den 17 julij wesende op Sinte Alexiusendach hebben wij onse prysen 

tuis gekregen, daeren wij elckx die man een daelder van 1-10-0 tot een verering van gegeven 

hebben ende nu wecht mijn soutfatge 5 onse aen silfer, bedracht ontrent 15 gulden aen silfer 
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ende nicht Katrijna haer bekertge voech net eeven suaer, al hoe wel dat wij die man een 

daelder gafen. Soo en hadden wij hetselfde niet hoefen te doen, sij mosten `t wel op haer 

aijgen kosten tuis brengen ende oock en wilden die man al niet hebben, dan wij deden `t van 

erbaerheijt daer hij ons oock hogelick of bedanckte.  

 

Ick heb van het jaer turfgelt gegeven Itge, Rijsse, Beiaterijs, Sillittge, Trijntge Tatens, 

Annijttge Hamme, die Berger ende blijnde Marijttge, Nel Sijmens ende Isack die aen 

mijnheer Katers se port staet.  

 

Ick heb duer Jannijttge Heinderijckx een groot leijent boeck gekoft op Sinte Maria 

Maddelenenavent, dat Aechge Jans, te mester Gerrijt te Jongen wijf, plecht toe te hooren.81 Sij 

had hetselfde laten maken in het jaer 1635 ende hadden daer 24 gulden voer gegeven ende ick 

heb het weder gekoft in het jaer 1640 voer 12-10-0, soo als sij 5 ofte 6 weken doot gewest 

hadde. Ick vraechden het mijnheer Kater die saij, al hoe wel hij een klaijnder hadde, gelicken 

Jannijttgen Heinderijckxsen het haer oock is, soo wilden hij er eevenallelens noch wel 12 

gulden voer geven ende nu heb ick het Roelif Jansen boeckebinder laten die bladen op die 

rontom verferruwen met root, gelicken het gewest hadde, ende vorts altemael suarten ende 

ende die krappen andere lertgis aen, soo dat het nu is of het nieut is. Daer wilden hij 15 

stuivers voer hebben ende nu het hij daer meteen die silfersmit in het Schape Stechge koperen 

beslach in om die hoecken laten maken, met een grote koperen plaet in die midden, altemael 

wel van dick koper, daer ick hem nu tesamen 2-2-0 of gegeven heb. Jacop die boeckebinder 

die wilde van halsulck koperwerck allen een daelder hebben ende Roelif hadde mede soo 

gesaijt 28 stuivers ofte een daelder. Na het was soo dat mijn nu het boeck komt te staen voer 

14-12-0,  dan nu is het weer of het nieut is, dan het is voer aen in die bladen benen of ‘t 

beleckt was, dan dat had het al doen het gekoft worde.  

 

[rechterkolom]  

 

Trijn Nanne heeft mijn gesaijt dat die seborij tot pater Plempe82 al over die 1000 gulden stont,  

menden sij, dan qualick soo veel als tot mijnheer Katers. Die heb ick gehort omtrent te 

belopen eel hondert ende 80 gulden. Trijn Nanne het sellefer over die 100 gulden gegeven tot 

paters,  bekent sij, dan geen hondert daelders.  

 

Ick heb Leene een paer kousen laten braijen, daer ick haer 3-5-0 voer gegeven heb ende van 

ferruwen gegeven 18 stuivers.  

 

Ick heb tot die minnebroers 6 witte, wassen halfponts kaersen laten van Aegge maken om 

tegens Onse Lieve Frouendach te Personckel op het autaer te laten setten wesende haer grotste 

aflaetsdach ende wort gefiert den 2 augustus daechs na Sinte Pieter Banden, komt tesamen 3-

6-0.  

 

Ick heb onse Grietge 2 dagen na Sint Jacop een half jaer heuir gegeven, een fierendel jaers dat 

sij te Sint Jacop verdient hadde ende een fierendel jaers dat sij noch verdienen moet, komt 

tesamen 20 gulden, soo dat sij Alderhaijlijgen toekomende 1640 betaelt is.  
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2 dagen na Sint Jacop is onse Josijntgis heuir weer aengegaen ende sal omt 

Aldergotshaijlijgen 1640 noch om niet wonen, gelicken dese 2 voergaende jaren met dit 

fierendel iaers vor niet gewest is, al hoe wel Lijntge Jans gement hadde, als dat sij 15 gulden 

in die anderhal jaer gehadt soude hebben ende ick daer noijt of geweten hadde ende hetselfde 

als doen terstont aengetaijkent hadde ende noch boven dien al hoe wel ick wel wist als dat sij 

voer niet blijven sou noch eeven wel bedongen hadde dat ick met een half iaer of mocht of sij 

mijn te from in die mont worde ende nu is sij verheuirt after Alderhaijgen 1640 omt maij 1641 

toe voer 6 gulden in he dat half iaer ende dan soo het mijn langer dient, soo sal sij 14 gulden 

hebben in dat iaer daer na van maij 1641 of tot maij 1642 toe, dan ick heb alle half jaren of 

bedongen ende sij moet vast staen.  

 

Lynt Stijntge Ians die op mijnheer Katers kerck gaet, die heeft daechs na Sint Jacop 1640 tot 

mijn susters gewest met haer soon Jan, om ons te bedancken als dat mijnheer Kapsys het haer 

toe gesaijt hadde, van wegen onse burs van suster Van Alckemade, als dat hij daer op soude 

mogen studeren.  

 

Ick heb manendaechs na Sint Jacop Marittgen Arents 12 rijckxdaelders gegeven ende mijn 

suster 14, tot behoef van die bagintgis follegens die ouwe botschap, komt voer mijn die 30 

gulden.  

 

[fol. 54] [scan 77.9] [rechterpagina]  

 

[linkerkolom]  

 

Ick heb manendaechs na Sint Jacop een maijt gewonnen van in die 20 jaren out is ende hiet 

Arijaentge Swere ende wont tot Aeriaen Stosfelse, die wel leden set after Krijnen bij die feste, 

ende voer een jaer elckx met een half jaer of ende ende sal in gaen Alderhalijgen 1640. Sij 

aijste 50 gulden ende ick boe het eerste bot 38 gulden ende het worde kop. Ick heb haer den 

daelder van 1-10-0 gegeven tot een gotspenninck, sij hadde daer maer 30 gulden gewonnen, 

dat wist ick niet.  

 

Ick heb duer Nel Tijse van die bagijntgis van Boeckstel gekregen 2 klaijne kapittelstoeckgis 

om in een boecke te leggen, daer op allebaij die naem Iesus op staet. Die een is groen, die 

ander ingkernaet met een moij kenninckge van Onse Lieve Frou van Scharppenheuwel83 met 

een haylijchge van Sintte Kornelis met een daer Fronika op staet.  

 

Ick heb onse Josijntge een fierendel grau laken gekoft tot een stotkant voer haer beste grauwe 

rock, daer ick 1-1-0 voer gaf, ende nu is daer een halfe strock van over gebleven, soo dat die 

stot beliep 17 0-17-8 ende ick heb daer 15 elle kort toe gekoft, van een braspenninck die elle, 

komt 0-18-12. Wij hebben die trijptte borden die daer op lagen gelaijt op haer outste graue 

rock. Voerts heb ick met het garen ende die sij wel aen ongkosten gehadt 2-2-0.  

 

Het is 8 jaren gelen, op den 3 agustus anno 1640 daechs na Onse Lieve Frou te Personckel, 

dat mijnheer Kater pastor gemaeckt worde, soo als hij daer eerst gekomen was na dat mester 

Korijn salijger Sint Jacopsdaech daer te voren gestorven was. Die maechden plegen op 

dieselfde dach dan altijt gracij te hebben ende nu hadden sij mede op on die dach van 

Personckel daechs te voren.  
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Ick heb duer Marijttgen Arents laten aen die bagintgis van Boeckstel op Onse Lieve 

Vrouendach van Personckel laten vragen offen sij tot Boeckstel een befert wilden doen als sij 

tuis quamen, ofte dieselfde laten doen voer Aeriaen Kuijpers van Hament, die hij onse 

Iosyntge bevolen was doen hij lach en sturf ende noijt gedaen en was met dat sij terstont daer 

na in Hollant gekomen was ende sij ende ick mede wel bevolen hadde aen Kornelis die daer 

van daen tot mijnenden wel gewest heeft, om haer aen te spreken ende noijt gedaen en was, 

soo dat ick nu duer haerluij heb laten bestellen, want die man al omtrent 3 jaren doot is gewest 

ende nu heb ick haer een daelder van 1-10-0 haer daer voer gegeven, om dat het onse Jo voer 

onse Josintgis vader was.  

 

Ick heb van Dirck Tijse, Josijntgis lantsman, een rommer gekoft, daer ick 4 stuivers voer 

gegeven heb, van een half pijntge.  

 

Ick heb onse Josijntge 5 devocijboeckis laten binden tot Jacop Willeborde in een kappetorij 

van een almanack, daer die Hollantse tuijn op staet. Altemael vergult, daer ick 5 stuivers voer 

gegeven heb.  

 

[rechterkolom]  

 

Ick heb Maddalen Jans op den 8 augustus anno 1640 een 100 gulden op renten gedaen voer 5 

ten 100 ende Marijttge Kornelis die hier gewont heeft, die het daer 150 gulden op 

besegeltheijt op haer huissen op, daer sij 9 gulden of geeft ende Bont die hetter 50 gulden 

besegeltheijt op, daer geeft sij mede 3 of ende sij hadden van mijn wel garen 200 gulden 

gehadt ofte 150 al mede soo veel als ick wilde ende ick soude met wel 6 ten 100 gehadt oock 

op besegelthaijt. Ende mijn stack die barmhartichheijt om dat sij geen rijckxdaelder ten 100 

van besegelen geven sou, soo heb ick haer ter goeder trouwen 100 gulden gedaen op een 

oblijgacij an die mijnste kosten voer haer ende ick en heb mede maer 5 gulden van die 100 

begert, doen sij hebben mijn beloeft dat sij geen meer besegeltheijt daer op geven soude ende 

soo Maddelen Jans komt te sterven, datten sij het dan verkopen wilde. Soo hebben sij mijn 

beloft die eerste presentacij te doen, die de het en is boven 350 niet waert saij Krijn.  

 

Ick heb mijn petwaterspomt van Ollefert Roelof Raijerson, die knecht van Bartelmies 

Pieterson, een ander hart in laten setten, daer hij 18 stuivers van hebben most met 10 stuivers 

van die trecker van vermaecken, komt tesamen 1-8-0, noch van dieselfde trecker te 

vernieuwen gegeven 0-18-0, komt tesamen 2-6-0.  

 

Ick heb Harmen van een paer Spaens leren schoenen met een paer trijptge muijlen gegeven, 

met noch van 3 elle min een fierendel kort, van half gout ende suarte sij, 0-13-12.   

 

Pat Pappe die turfdrager het op den 8 augustus anno 1640 onse pet schon gemaeckt, daer hij 

1-4-0 of gehadt heeft, komt voer mijn hellift 12 stuivers.  

 

Ick heb Aegge Jacops gegeven van .. 6 halfponts witte kaersen met 2 half fierendels 3-11-8 

tegen Hoge Lieve Frou.  

 

Ick heb Harmen Jacopse gegeven van een paer trijpte muijlen ende een paer Spaens leren 

schoenen daer toe 2-10-0, noch daer toe gehadt 3 elle min een fierendel kort van half gout 

ende sij van 5 stuivers die elle, komt 14 stuivers min een oortge.  
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Ick heb Ollefert Raijerse, die knecht van Bartelmies Pieterson, gehadt in onse got tusken 

Pieternelle daer hij 1-8-0 in verdienden van suderen, daer ick voer mijn hellift 14 stuivers toe 

gegeven heb.  

 

Belittge nicht heeft Marij van die 2 krontgis, die somtijts op die enggelen staen ende dan 

weder op Onse Lieve Frou ende Maria Maddalene staen, gegeven van sieren 8-10-0, nicht 

Van Eenijgenburch het hier een of betaelt.  

 

Ick heb tot Kapelmans gehadt een elle min een sestienendel gekloft laken van karmesijen 

koleur van 8-8-0 die elle, tot een paer mouwen om in mijn ouwe bortstrock, met 4 elle min 

een fierendel groen mantelkort van een rijael die elle, tot dieselfde mouwen. Hier van Agge  

Jacops van maken gegeven 8 stuivers met een rijael van stoppen.  

 

[fol. 54 verso] [scan 77.10] [linkerpagina] 

 

[linkerkolom]  

 

Ick heb van Lijsse 5 elle in een half fierendel gekoft tot wrijflappen, die elle gaf sij voer 4 

stuivers ende om dat ick het hele lappe nam, soo gaf ick 0-18-8.  

 

Ick heb mijnheer Kater, daechs na Sinte Bartelmies, een halfe rijckxdaelder gegeven om een 

dienst voer mijn te lesen, dat Onse Lieven Heer mijn wil gunnen dat mijn salich is.  

 

Ick heb die w wieldraijer Klaes Tewisse in mijn sck scaeck spullittge 2 dinchgittgis laten 

draijen van die daer uut te wech waren, die een die sij een olijfant noemen ende die ander 

wort een boer genoemt, daer ick hem 4 stuivers tesamen van gaf. Hij wont in die Houttil 

besijen die spiegelmakers. Doen most Matis Janson do die beltsnijer noch kerffis daer in 

maken, daer ick hem me 4 stuivers of gaf ende noch maecktten hij mijn noch 2 paertshoeffis 

mede aen een dinchgittge, daer ick hem mede 2 stuivers of gaf, soo dat ick daer 10 stuivers 

tesamen aen ongkosten of hadde. Nu heb ick het altemael tot mijn susters gebrocht in een 

kisse om datten daer die nichten mede mogen spelen. Daer sijn wel in 32 stijckx te weten 2 

koningen met 2 konnie koniningen ende 4 k paijt padis ende 4 paerden ende 4 olijfanten ende 

16 boeren ende die hellift is van rot hout ende die andere hellift wit hout.  

 

Ick heb Jan Kornelisse, onse kuijper, mijn ockxhoft daer ick het waij in doe, laten verklaijnen 

om dat die kijmmens onder niet meer en duchten ende oock een duijch ofte 2 laten uut nemen 

die mede niet en duchten, daer ick hem 9 stuivers of gegeven heb. Daer mach in het fat 5 

butter fierendelen met water ende dan omtrent een halffol noch.  

 

Ick heb Grietge, Sinte Bartelmies, een daelder van 1-10-0 tot haer mart gegeven.  

 

Ick heb tusken in die got van Pieternellen ende mijn die lootgieter weder moeten hebben, na 

dat hij 1-8-0 daer in verdient hadde. Daer ick mijn hellift aen hem betaelde om dat hij 2 steden 

vergeten hadde doen hij daer diemael waer. Daer ick hem weder 18 stuivers of gaf daer ick 

die hellift van haer noch hebben moet.  

 

Nu heb ick Krijn gegeven voer mijn hellift van h die delen ende spijckers ende arbaijtsloon  

1-13-0 om in dieselfde got te leggen, om dat die son die got niet weder soude doen bersten.  

 



180 

 

Ick heb mijnheer Kater ende mijnheer Molanis elckx een kron van 2 guden gegeven om mijn 

broder salijger sijn derde jaergetij te laten houden. Mijnheer Kater hadden het over jaer in 

stijllijcheijt gedaen. Nu heb ick tot Aeggis 5 halfponts gele wassen kaersen gehadt voer 

mijnheer Kater tot dieselfde jaergetij en komt 2-7-8 ende tot Neltge Maertense mede 5 

halfponts voer mijnheer Molanes, komt mede 2-7-8. Nu was mijn broers wijf weder van huis,  

gelicken over jaer.  

 

[rechterkolom]  

 

Ick heb in die krame gekoft een elle kant tot een kappe van 1-14-0 die elle. Noch heb ick 5 

fierendelen in een half fierendel kant gekoft van 14 dalfe stuivers die elle, tot een babbetge 

met een paer formouwen, het half fierendel had ick voer een stuiver, komt 1-8-0.  

 

Noch heb ick 5 fierendelen tot een paer formouwen van eelf stuivers mijn een oortge, komt tot 

0-13-8.  

 

Noch heb ick 3 fierendelen tot een babbetge van eelf stuivers.  

 

Noch heb ick een fierendel tot een elle dat ick hadde mede tot een paer formouwen van 2 

stuivers het fierendel.  

 

Ick heb tot Neltge Maertense gekoft 2 klaijnne haylijchgis van het stijck 3 gri grot, om in mijn 

klaijne boecke te leggen. Een blockslepertge met een daer Iesus in staet met een bruijt bij 

hem, die hij oock tot hem treckt ende noch wel 7 van te hellefte groter, daer ick 3 stuivers 

voer het stijck geef. Een Sinte Barber met noch 5 van die van maechdendans, daer ick daer 

een of mijn suster gegeven heb, met nicht Katrijnna ende nicht Anna elckx een, ende Belittge 

nicht een ende een heb ick daer gehouden met noch een Sinte Egidia ende Sinte Angela in een 

brieffen, die heb ick nicht Van Eenijgenburch gegeven, komt tesamen 1-4-0.  

 

Nicht heeft met mijn gewest dat wij 4 6 kruijnen gekoft hebben voer een rijael. Ick heb se 

allen betaelt om in die sacken van die kandelaers te naijen als sij gedaen sijn.  

 

Ick heb tot 2 hemden in die kramen kant gekoft tot elckx dardalf elle tot een hemt 5 

fierendelen, het een is een tulpe van 7 dalfe stuivers die elle, het ander is van 5 stuivers die 

elle.  

 

Ick heb noch dardalf elle drie fierendel kant tot een babbetge laten kopen van 13 dalfe stuivers 

die elle.  

 

Ick heb Jacop 2 lommen in die Kapel Stech gekoft daer hij 1-8-0 voer gegeven het. Ick heb 

noch een lom daer na genomen van 9 stuivers.  

 

Ick heb op die Nient tot die barstelle boenders een bos wiecken gehadt, daer ick 14 stuivers 

voer geef, daer sijnder 25 in.  

 

Ick heb van die 5 elle in een half fierendel, die ick van Lijsse gekoft hadde tot wrijflappen, 4 

elle in een sestienendel of gesnen tot 2 boesel, daer ick Josijntge daer een of genaijt hebbe, ick 

sne dat aen drien. Het schorteldoeck is van anderhalfe klet ende ick heb haer 3 grot toe- 

gegeven voer 4 elle lijnt tot banden, soo dat mijn het schorteldoeck kost omtrent stuivers 

behalven het naijen ende nu laijt dat ander daer noch. Maeckt ick daer geen schorteldoeck of, 
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soo heb ick daer 3 wrijflappen of dan sal daer een wesen met een sellefichse naet in die 

midden. Ick heb daer noch 2 wrijflappen al of genaijt noch eevenwel behallefen.  

 

Ick heb 2000 ende een 100 elsten houten gekoft van 3-5-0 het 10000.  

 

[fol. 55] [scan 77.10] [rechterpagina]  

 

[linkerkolom]  

 

Ick heb Maryttgen Arents op Sinte Mateuisendaech 2 Turckx borate barganen gegeven. 

Gegeven met sijen korden gebort die in mijn moeder salijgers flieger plech te staen, sij sou se 

in een jacke van haer sette.  

 

Onse Grietge is do saterdaechs savens na Amsterdam te kermis gevaren ende is 

doenderdaechs savens daer weder van daen gekomen ende heeft mijn een maniste koeck tot 

mijn wellekom gebrocht, daer sij sestalfe stuiver voer gegeven hadde, ende ick heb haer 6 

stuivers daer voer gegeven.  

 

Jacop heeft mijn een halfe turfmant gekoft om 7 dalfe stuiver, om die appelen mede van 

Schagen te brengen.  

 

Ma maseurs Jacop het mijn een kinnijttge boter op die mart gekoft daer hij 14 gulden voer gaf 

ende Neltge brocht mijn een fierendel op dieselfde ochtent daer ich haer 28-10-0 voer gaf 

ende maseur hadde doen mede een fierendel van die mart van 27-10-0, nu sel ick noch een 

kinnijttge van Neltge hebben. Van dese 2 kinnijttgis met dit fierendel hebben wij begijnnen te 

eeten Sinte Michgiel. Neltg voer haer kinnijttge gegeven 15 gulden.  

 

Ick heb met 4 schellingen voer een paert gegeven, dat bij neef Van Eenijgenburchge sijn paert 

gelijck mede in sijn wagentge geslagen worde, doen ick mede met haerluij op see uut suijlen 

waer, doen Van Seel Sel hier waer met sijn wijf.  

 

Ick heb Aegge Jacops 8 stuivers gegeven van een paer mouwen van maken, daer die kantgis 

op gewrocht sijn behalven het lijffe.  

 

Ick heb Agge mijn bontge manteltge dat op mijn bet laijt gegeven van wolle damast van over 

halen 10 stuivers, behalven die sij.  

 

Ick heb van Schagen gehadt tot mijn deel 6 halfe turfmanden met haijnst appelen ende een 

halffe turfmant met wittelingen ende maseur Nobels oock soo veel. Nu hebben wij tesamen 

mijnheer Kater uut het gemen noch een halfe turfmant gestiert met haijnst appelen, dan boven 

op lagen wittelingen ende die bueren tot Schagen mede aen weer sijen elckx een emmer fol: 

Jan Raijerson, Anna Almers ende Aeriaen. Nu heb ha ick hier van mijn aijginich gestiert tot 

nicht Van Eenijgenburchgen een grau mantge met 2 ooren fol. Vorts Neltge Klaes Over 

Geest, Marijttgen Arents, Jannijttge Heinderijckx, Aegge die naijster, Gurt Jans die naijster, 

Gurt Jacopx die naijster, Griet Willems het melckwijf, Griet Elleberts elckx een 

marchtemmertge fol met 8ten.  

 

[rechterkolom]  
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Ick heb Schrijver gevraecht om als ick een nieuwe balij sou laten maken, hoe veel omtrent of 

het bij die hoep wesen sou. Nu saijt hij mijn die eecken palen sou die voet wesen 5 stuivers, 

nu rekent hij die op 6 voet. Daer waer dan een daelder elcke pael ende ick heb daer 13, dat is 

dan 18 19-10-0. Nu die voet van die balij saijt hij, 2 stuivers elcke voet van een lat sayt hij, 

een oortge ende het maken wil hij wel in weeck tot sijn Haijlich Avent hebben. Dat waer dan 

6 gulden, saijt hij. Nu reken ick 55 voet tot die balij, komt 5-10-0. Nu 5 of 6 delen komt 2 

gulden. Nu reken ick 600 voet latten, dat is altijt die ruijmte wel 7-10-0, komt tesamen na 

mijn rekening te belopen 40-10-0. Nu is het altemael ruijm gerekent. Nu saijt Krijn dat die 

palen een foet langer moeten wesen, dan Schrijver heeft het al gefraecht hoe veel elcke pael 

ende hij mochte wel voer een gulden krijgen ende ick heb se v op een daelder gerekent, soo 

dat het eevenwel wel gaen mach.  

 

Ick heb Harmen van een paer Spaense leren schoenen gegeven een gulden.  

 

Ick heb van het jaer gestiert met huijspot van die oos tot Maddelen hier after ende tot Willem 

Moers, Griet niet ende Maddalen die blaijster met Jannijttge Kornelis die wollenaijster, 

Rijsse, Ittge, Sillittge, Tatijnchke, Beiateris, blijnde Marijttge, Anne Luijtgis, Neel Sijmens.  

 

Ick heb een halfe oos van mon frere Nobel, daer hij die andere hellift of het voer 48 gulden 

ende 4 stuivers voer het bier met 7 stuivers van broeijen van die pansen.  

 

Ick heb mijnheer Kater tegen Aldergotshaijlijgen 10 rijckxdaelders gegeven tot behoef van 

die schout, komt 25 gulden.  

 

Ick heb Frerijck Jacopson doen mede 5 halfe rijkckxdaelders gegeven tot behoef van die 

schamelluij, komt 6-5-0.  

 

Ick heb mijnheer Kater tegen Aldersielen ende mijnheer Molanes, die minnebroer met heer 

Dirck met haer fieren elckx een daelder gegeven van 1-10-0, om voer mijn voerouders haer 

sielen te bidden.  

 

Ick heb op den 25 october een sacke sout laten halen, daer ick 2-8-0 voer gegeven heb, vorts 

is het maer aen getaijkent, hier van gegeven 3-7-8 op den 2 aug augustus anno 1641.  

 

Ick heb Agge Jacopx 17 dalfe stuiver voer een 3 fierendels witte waskaers gegeven, om te 

Alderhaijlijgen op het klaijnne outaertge te setten, maseur het die op het grote autaer gegeven.  

 

 

[fol. 55 verso] [scan 77.11] [linkerpagina]  

 

[linkerkolom]  

 

Nicht Katrijna heeft mijn 4 elle tot een onder wollen hempe van Amsterdam gebrocht van 

lurgoet, een gulden die elle. Hier van Agge van maken gegeven 8 8 stuivers.  

 

Noch heeft sij mijn een paer witte gebraijde ondersockis gebrocht, om in mijn kouse te 

dragen, hier van 10 stuivers gegeven.  
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Ick heb een tonne waij gehadt daechs na Sinte Sijmen ende Juda, van Anne Frerijckx om dat 

ick geen meer krijgen en mocht, daer ick 2 gulden voer gegeven heb. Sij hebben mijn noch 

een fierendel gebrocht al waer die ton net me fol is, komt tesamen 2-10-0.  

 

Ick heb tot monseur Kapelmans gehadt 5 talf fierendel karmesije root laken tot een borstrock, 

daer neef ende nicht Van Eenijgenburch mede elckx een of hebben. Die elle heb ick voer 9-6-

0, dan het waer schier voert ende hadde noijt minder gegouwen als 10 gulden, komt tesamen 

10-8-8.  

 

Op den 30 october anno 1640 heb ick weder een gulden gegeven voer die maijt haer hoftgelt.  

 

Ick heb 5 talf fierendel bommesij gekoft tot een lijfe daer mijn manijste fluwele mouwen in 

staen, daer ick 15 stuivers voer die elle gegeven heb. Ick heb hier noch een half fierendel toe 

laten halen dat ick niet genoch en hadde. Aegge van maken gegeven 4 stuivers.  

 

Ick heb op den 7 november wesende Sinte Willebordenavent tot Maerten Harmense gehadt 

een fatge van 4 dalf stop Spaense wijn, dat ick datelick in flessen over getapt hebbe. Daer ick 

5 gulden voer die wijn gegeven heb met 1-12-0 voer die exsis, komt tesamen 6-12-0. Mon 

frere Nobel ende neef Van Enijgenburch hebben der mede of gehadt.  

 

Ick heb Agge een stuiver gegeven van mijn ferwiele kuers van op naijen.  

 

Ick heb Klaes Tewisse, wieldraijer in die Kaijser, een knoppe laten draijen van aen mijn 

betstock in die voerkueken om dat die knop of gebroken waer, 3 grot of gegeven, het sij is 

noch eevenwel lan genoch.  

 

Ick heb op den 8 november anno 1640 gehadt 40 pont duijne kaersen van die 12 in het pont, 2 

drets ende 4 pont van die 6 in het pont, daer sijn 6 draden in met het katoentge daer in 

gerekent ende doen had ick noch 4 ouwe dicke van die 6 in het pont. Het pont is 6 stuivers in 

een oortge, komt 13-15-0 tot Allijt Pieters op Rijssefort.  

 

Ick heb tot Jacop Boekemele 4 mettgis witte orrijtten gehadt, daer maseur mede of gehadt 

heeft van 6 talfe stuiver het mettge, noch 6 mettgis grauen daer mede gehadt, van 1-2-0  het 

fiereling, komt tesamen 1-13-0.  

 

[rechterkolom]  

 

Marijttgen Arents saijt mijn als sij in het gasthuis buelingen stoppen, soo nemen sij in gotsse 

naem 30 slepis water ende dat hangen sij over ende als het heet is dan scheppen sij daer een 

pijntge uut, daer roeren sij dan een fierendel nagelen in met een fierendel peper ende een 

fierendel gaijnefaer in met een honke hantefol sout ende als dat dan t’ ene mael in dat water 

geroert is dan gieten sij het weder in die ketel met 8 mettgis met gort daer bij ende een 

mengelen bloet ende laten dat een wil met malkanderen koken ende dan wat muecken, eeren 

sij het dan stoppen.  

 

Grietge is uut haer heuir gegaen weckx na Alderhaijlijgen, wesende den daechs na Sinte 

Willebort ende doen gincg Annijttge mede van Neltge Maertense ende oock was Grietge 

mede op dieselfde dach in haer heuir gekomen gelijcken sij nu mede ginck ende Arjaentge die 

quam doen weder daechs daer aen vrijdaechs savens in haer heuir, wesende den 9 november 

anno 1640.  
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Ick heb een half mettge gort aen buelingen gestopt, daer heb ick 3 pont resel in gehadt met 3 

fierendelen peper, een half loot nagelen met een fierendel loots folij, met een fierendel loots 

rompe ende scharp een pijntge water, ende doen het water heet was doen scheppe ick in een 

kop daer wat uut ende daer roerden ick het kruijt doen in ende daer laij ick doen een doecke 

op ende liet er wat bloet in lopen ende goot dat doen met malkander in die ketel ende het gort 

daer bij ende liet het doen tesamen koken.  

 

Ick heb een strotge boecken gehadt van Baertge van Egmont op Se daer maer 63 bockens in 

sijn voer 1-9-0. Het is half soo grot als over jaer. Ick heb noch half soo veel Engelse bockens 

gehadt in die Kapelstech voer 14 dalfe stuiver.  

 

Ick heb van Agge Jacopx een frouuenhoete van 3 grot gekoft voer onse Arijaentge.  

 

Ick heb Arijaentge een fersettge rock laten ner leggen, daer ick haer boven aen een stijck baij 

toe gaf. Noch het sij een lakense rock neer laijt van haer, daer ick noch stijcken laken op het 

afterpant in die sijen heb laten aen stoppen ende het voerpant most altemael op geset. Dat en 

was niet in gelaijt ende Age gegeven van haer moeten van dat sij het over laijde ende die 

stijcken sne 3 grot. Arijaentge heeft het van mijn garen genaijt ende ick heb Tams Klase van 

stoppen gegeven 3 stuivers.  

 

Ick heb van het jaer 74 pont kaes gehadt van Jacop Over die Gest, die ick tegen 12 gulden 

betaelt het 100 ponts, komt voer mijn met het waechgelt 9 gulden.  

 

Ick heb 21 voete gots gehadt van een stoter de voet om aen mijn kuekentge, after die wingert, 

te leggen ende een ent over die gangduer, komt tesamen 2-10-8.  

 

[fol. 56] [scan 77.11] [rechterpagina]  

 

[linkerkolom]  

 

Ick heb tot Haerlem tot Dirck van Dicke gehadt 5 elle in een half fierendel tot mijn hoijck van 

13 gulden die elle. Het waer mede voer 14 gulden betaelt gewest. Het is van Spaense wol 

ende in Enggelant gewefen, komt 66-12-0 met noch 7 gulden van maken ende 3 stuivers aen 

mantelkort, komt tesamen 73-15-0, in november 1640.  

 

Marijttgen Arents heeft van kennis een lap gekoft van elf elle, soo als ick het met, dan had het 

op is op die mart gemeten voer een fierendel min sestienendel min, doen worden daer een 

fierendel voer of geslagen ende had het onder die 10 elle gewest, soo souwer maer een half 

fierendel of getrocken worden hebben. Nu heb ick het voer eel elle min een fierendel betaelt. 

Die elle kost 0-16-4, komt tesamen 8-15-0. Dit heb ick gekoft om dat Arijaentge een paer 

hemden of hebben sou.  

 

Ick heb tot Willem Stoppen gehadt een dosse met 18 pillen voer mijn maech, daer ick alle 

dagen 3 van in nam ende hebber 5 stuivers of gegeven.  

 

Nicht Van Eenijgenburch het Matijs 18 stuivers gegeven om die Hemelsche Vader die handen 

te vermaken, om dat hij te voren die lefterhant om hoech stack. Hij aijste wel een daelder. 
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Ick heb tot heer Dircken die preckheer 2 kar klaijne kaersis Age laten maken om onder het 

willift te te setten om die stacij, van 5 stuivers 6 pennengen.  

 

Ick heb Aeriaentge op den 29 november, wesende Sint Anderiesenavent, 7 dalf elle gedaen 

van dat laken dat Marijttgen Arents gekoft hadde, van 16 0-16-4 die elle, daer sij 2 hemden of 

het met een nerstijck. Nu hout sij noch een halfe over met noch een strock dat almer is als een 

half halfe, het belopt aen gelt 5-5-10. Nu heb ick die 10 penningen niet gerekent en heb haer 

15 aen gelt bij gegeven, daer sij kantgis daer voer toe kopen soo sou, soo dat sij ick haer nu 

een pont grot al op haer heuir verschoten heb.  

 

Ick ende nicht Van Eenijgenburch hebben elckx tot Jacop Willebortsis een Lieve 

Frouwengetijboecke gekoft van die klaijnste slach op een na, daer wij elckx voer geven 3-8-7-

8, het is met koperen plate.  

 

Ick heb tot Jacop Willebortsis een fel haijlijchgis laten halen daer ick 2 stuivers voer gegeven 

heb, altemael met Lieve Froutgis om daer een uut te kiesen om na te laten taijkenen.  

 

Ick heb Josijntge een schellinck gegeven om dat haer eene nieuwe muijl een gat voer aen die 

ton van die rotten gegeten waer. Daer sij nu weder een nieut overleer voer het laten aen 

maecken.  

 

Ick heb voer Fechter Jacopse 2 delen gekoft om het sant wat hoger te mogen kruijen op die 

Nort voer 14 stuivers.  

 

[rechterkolom] 

 

Ick heb tot heer Dircke die preckheer het verwillift boven sijn outaer die hellift laten 

verlangen, daer ick 3 duer saechde delen toe gehadt heb van 12 stuivers het stijck met noch 

een det dicke deel om die los of te maken onder het ferwillift over die vergaring te leggen van 

in die plopt van dese dicke deel gelicken het gesaijt was, hebben sij noch eekenhout genomen 

met noch een furen nock, soo dat ick met malkander aen hout gehadt hebbe ende sp spijckers 

3-0-0 met 3 stuivers aen spijckers ender arbaijtslon aen Krijn, 2 dagen, daechs 15 stuivers, 

Schl Schrijver 5 dagen, daechs 17 stuivers, komt tesamen 5-15-0. Hout, arbaijtslon ende 

spijckers 8-18-0. Nu heb ick tot die pijpemakers in die Houttijl een knop laten draijen om in 

die midde van het kruijs onder het verwillift met een rijngetge daer duer, om dat daer die 

Lieve Frou aen hanggen sou ende is ee op een manier bij na gedraijt, gelicken hij die 3 

gedraijt heeft die onder het ferwillift hangen van die minnebroers klaijne kercke. Sij noemen 

dit fasoen van knoppen druijpers, daer van gegeven met het hout 5 stuivers ende Albert 

Jansen van suart ferruwen ende vergulden gegeven, noch heb ick tot Albert Jansis gehadt 3 

pont ende anderhalf fierendel houtferrv van 6 stuivers het pont, La om daer het ferwillift van 

onderen mede geferrift is, komt tesamen een gulden. Noch heb ick hem voer die een pont min 

een half fierrendel 5 stuivers gegeven van dieselfde ferrv doen het ferhemelt 15 duim op geset 

was, om die nieuwe delen romtom doen mede te strijcken. Noch Krijn gegeven van 

arbaijtslon, hout ende spijckers te weder tot hetselfde ferhemelt te verhogen 8-16-12, soo dat 

He Krijn nu met het eerste tesamen gehadt heeft 19-4-12, blijckende bij sijn quijtansij. Noch 

gegeven aen Kornelis Klaesse op die Spierinch buert van hout voer die kistemaker 3-4-0. 

Noch aen Jacop Janse betaelt van hout dat hij er toe gedaen heeft 1-14-0. Noch 14 stuivers 

van die pijlaers van draijen. Noch 2-10-0 sijn moijtge die hij er mede gehadt heeft. Noch van 

arbaijtsloon van die knechses 7-16-0. Aelbert Jansen gegeven van die knop om suart te 

ferruwen ende onder ende boven te vergulden 5 stuivers.  
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Noch 2 houten kaersis laten draijen, daer ick 4 stuivers of gegeven heb, om op die enggelen te 

setten, die onder het ferwillift staen. Noch gegeven 1-16-0 van een stijck hout om 2 engelen 

met een Lieve Vrouenbelt of te laten snijen, die alle 3 boven op sullen staen. Noch Pieter 

Matijse gegeven van belt snijen 34 gulden ende van mijnheer Kater autaer hadden hij 28 

gulden gehadt. Noch Jacop Jansen gegeven van hout ende arbaijtslon doen voer het laeste 

doen het op gemaeckt was 13-12. Noch aen isserwerck ende spijckers tesamen 8 stuivers. 

Noch Jacop Jansen gegeven doen het autaer geschildert waer, van tot paters te setten ende een 

ende ander daer aen te doen 14 stuivers. Ick heb tot mester Tet Jans gehadt 13 bo 20 boeckis 

gout ende elcke gout kost 13 stuivers, komt tesamen 13 gulden. Ende mester Klaes gegeven 

van het gout te leggen ende vorts te suarten ende die Lieve Frou met kluer te ferruwen ende 

die engelen levendichge kluer te geven, met een paer kaersis om daer mede op die engelen te 

setten. Van mijn aijgen gout te vergulden ende vorts te witten met malkander tesamen 30 

gulden, soo dat mijn nu het ‘t autaertaferel kost 96-17-0. Het kistemakerswerckt beliep 

omtrent 39 gulden ende met die 19-4-12, van het maken van het ferwillift, kost tesamen met 

het taferel omtrent 116 gulden. Noch Hemskerck, van tuis brengen gegeven 1-5-0, komt 117-

5-0.  

 

Noch heb ick Klaes Heck gegeven van het bort dat van Trijn Nanne after in mijn  kas op 

paters autaer staet van weder over te suarten ende te vergulden 2-10-0, soo dat het nu altemael 

nu schijnt, komt dan tesamen te staen 119-15-0.  

Noch van het ferwillift van ferruwen 1-16-8.  

 

[fol. 56 verso] [scan 77.12] [linkerpagina]  

 

[linkerkolom]  

 

Dit autaer is eerst tot pater Dircke ge die preckheers geset den 7 junij anno 1641,84 soo als het 

eerst gemaeckt was ende ick hadder al van voer Alderhaijlijgen of gesaijt gehadt, soo dat het 

soo lang onder wech was eer het gemaeckt was ende vorts komt pat is het konterfaijtsel va dat 

van binnen is van Trijn Nanne gekomen. Dat en raeckt mijn werck niet ende oock heb ick het 

mijn op die maten gebrocht gelicken ick hem gesaijt hebbe om voer hem op sijn autaer te 

gebruycken soo lanch als hij leeft ende oock hier is, dan of het gebuerde dat bij benaude tijt 

quam dat hy hier niet blijven en mochte, dat ick het tuis halen soude ofte op een ander 

brengen mochte al soo het mijn soude believen, want ick het niet in sijn kloster wilde hebben 

nochte oock niet uut die stat ofte oock al ofte hij quam te storfen ende al een ander preckheer 

op sijn stee quam niet en hoefde te laten blijven dan ofte mijn beliefde, al hoe wel hij het mijn 

al gevraecht hadde, dan ick het hem niet toe gesaijt en hebbe ofte het al soo quam in ick het 

lefde ofte al en leef ick het niet, soo mach dan mijn suster ofte haer dochters so doen.  

 

Mester Klaes Heck heeft gepresentert die list van Trijn Nannen stijck om dat hij daer hadde 

wesen kicken te vergulden om dat het nu soo uut muint bij die hele kas, om dat hij wel een 

half boecke gout ofte merder van mijn wel over gehouden het, daer hij wel ment genoch aen 

te hebben ende dan sal hij se vorts suarten, gelicken of se nieut was het geen hij gepresentert 

heeft ter liefde te doen, het welck ick tegen pater maijt gesaijt hebbe niet te willen hebben, 

dan dat pater hem foldoen sal dat ick het hen hem weder geven sal.  

 

                                                 
84

 De linkerkolom op folio 56v is (evenals het tweede deel van de rechterkolom van folio 56) met donkerdere 

inkt geschreven. De informatie op fol. 56-v gaat over gebeurtenissen op (of rond) 7 juni 1641, terwijl er op fol. 

56v-r, 57-l en 57-r nog aantekeningen met betrekking tot eind 1640 staan.  



187 

 

Doen pater het autaer tuijs krech, doen waer het den 7 junij, daechs na die octaef van het 

Haijlich Sacrament ende doen las hij die mis voer mijn ter eeren van Onse Lieve Frou, daer 

ick hem een halfe rijckxdaelder of gaf ende ick offerde een schellinck om dat ick die gracij 

hadde, gelicken ick het daechs te foren, te weten op het octaef tot mijnheer Katers oock 

gehadt hadde ende hem diende doen een preckheer van Amsterdam ende daer en was niemant 

als Trijn Nanne ende Agge Jacops die naijster, die ick die kaersen hadde laten brengen ende 

oock wijden hij doen mede een wit ameren frouwenhoetge van nicht Anna ende oock 

fraechden ick hem doen om een boecke gelicken ick een van hem gehadt hadde van het 

Broederschap van die Soete Naen Iesus, gelicken hij mijn daer na een gegeven het, dat ick tot 

mijn susters gebracht hebbe.  

 

[rechterkolom]  

 

Ick het tot mijnheer Molanes gestiert een nieut kron van 2 gulden om mijn vader 29 jaergetij 

te doen.  

 

Ick heb tot Jan Kornelisse gehadt 5 gele wassen kaerse tot dieselfde jaergetij, komt 2-7-8.  

 

Het wijf in die Kapelstech heeft mijn een half kinnijttge uut haer ton over gelaijt, daer ick 2-

10-0 voer gegeven heb.  

 

Pater Dirck het 100 gulden van die boeren van Aijlo ende 50 gulden gege geven sij aen 

Kalslager85 voer sijn kost, dan Kalslager geeft het pater weder ende die geeft hem die kost d 

als hij daer is dan desen offeren sij niet ende van mester Jan Kies het hij 25 gulden siaers.  

 

Ick heb Arijaentge saterdaechs na Sinte Lucij 3-10-0 aen gelt gegeven al waer sij me het 

fierendel jaers van Lichtmis 1641 betaelt sal wesen, om dat sij 2 ofte 3 huijfen kopen sou, 

komt met het voergaende 9-10-0.  

 

Ick heb pater Dirck een halfe rijckxdaelder gegeven, om dat hij een mis voer mijn lesen sou 

op die woensdach van die quatertemper, wesende die voer karstijt komt, om dat het dan die 

Gulden Mis is, om dat den enggel Gabrijel Maria die botschap brocht.  

 

Ick heb Krijn 3 stuivers gegeven van 2 de stijckis dels aen malkanderen te maken om op het 

schabellittge te leggen daer die Lieve Frou op staet besijen het autaer, om datter die kandelaer 

mede op sou staen voer hetselfde belt. Het waer pate pater Dircken hout ende mijn spijckers.  

 

Ick heb tot Jacop Willebortsis gehadt 31 printen die ofgeset sijn, 9 grote ende 22 van die 2 bij 

malkander, dan sij sijn allegaer eeven duer, het stijck 3 stuivers. Dan ick heb noch 4-10-0 

gegeven, want ick hebber die noch 8 voer mijn suster gehadt, 14 voer nicht Anna ende 6 voer 

nicht Katrijna, met 4 voer nicht Van Eenygenbur, komt met malkander 63, elckx 3 stuivers. 

Ick hebber Jannijtge Heinderijckxen Guirt een gegeven daer Sijnte Augestijn ende sijn 

moeder Monijca op stonden ende nu heb ick noch 30 voer mijnselven. Maseur heeft noch met 

haer dochters tesamen gekoft voer 2-17-0, Belittge nicht voer 1-8-8, nicht Van Eenijgenburch 

noch voer 15 stuivers ende ick hebber 4 grote weer 4 grote weer gebrocht ende daer heb ick 

12 klaijntgis weer voer genomen van stijck een blanck, somma met malkander al over die 14 

gulden aen gelt.  
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 Vermoedelijk Pieter Cuyck van Mierop, heer van Calslagen, zoon van Hugo Cuyck van Mierop (overl. voor 

1634), heer van Calslagen, en Hester van Sonnevelt. 
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Ick heb mijnheer Kater een halfe rijckxdaelder gegeven daechs na Sinte Tomas, om een dienst 

voer mijn te lesen, als het hem gelegen komt.  

 

Op Sijnte Tomisendach het het tafel taferel die eerstemael op het autaer gewest tot mijnheer 

Katers. Nicht het mijn ock gesaijt als dat Klaes Heck 32 gulden geaijst heeft voer het witte 

ende van het go gout te leggen. Oock hadden nicht gehadt een 24 boeckis gout van 13 stuivers 

het stijck tot Tet Janse, komt aen gelt 15-12-0 ende soo veel most Klaes Heck mede geho 

hebben van een boecke van leggen als het kost in koep.  

 

[fol. 57] [scan 77.12] [rechterpagina]  

 

[linkerkolom]  

 

Giert Jans die naijster heeft v mijn van Raijer Janse die smits dochter laten sieren tot 4 

kaersen die daer elcke kaers 4 stammittgis toe het, die dan daer op boven malkander gespelt 

worden, daer ick voer elcke stammetge 5 stuivers gegeven heb, komt tesamen over die 4 

kaersen te belopen 4 gulden. Ick had se gement pater Dirck te geven, nu heb ick se aen Trijn 

Nanne over gedaen, om dat heer Dirck sijn autaer noch niet gedaen en is. Nu het se Trijn 

Nanne wederom gegeven, om dat ick se niet gemaeckt konde krijgen.  

 

Voerts heb ick er weder tot 5 kaersen voer pater van Mari die sierster laten maken, die mede 

spraeck doen sij se maken sou van 4 of 5 stuivers, daer ick se sij se voer 5 stuivers aen nam te 

maken ende doen se gedaen waren, heb ick haer noch moeten 6 geven of sij en begerden se 

niet te laten volgen ende het waer al gesaijt dat sij mijn noch efter tot 5 kaersen maken sou, 

die ick haer doen op saijde, om dat sij haer wort niet en hier, want sij daer doen weder 7 

gulden of begerde te hebben in die plaets dat het maer 6 gulden gewest most hebben.  

 

Ick heb te karstijt tot Aggis gehadt 6 halfponts witte wassen kaersen met 2 half fierendels, 

komt tesamen 3-11-8, om op mijnheer Katers autaer te setten.  

 

Ick heb tot Gerrijt Woutersis ende tot Franse naest maseurs te karstijt tot elckx 15 brotgis 

gehadt van 6 stuivers, dan om dat wij hebben gelicken die slijters soo geven wij sestalfe 

stuivers, komt tesamen 8-5-0.  

 

Ick heb in het Schape Stechge tot Enggel Aertse mijn 2 vergulden messen die lemmenden 

laten uut doen met mijn ferreket ende daer weder een lemment voer in die plaets van hetselfde 

heft laten setten ende noch mijn 2 silferen ronde heften die lemmenden mede uut laten doen, 

om dat ick die ferruillen wou. Hier hem 2 stuivers of gegeven. Oock saij hij mijn als hij het 

poppe silleferwerck voer die winckels maeckt als het Sinter Nicolaes is, dan het hij 12 

stuivers van het loot.  

 

Ick heb nicht Katrijna een duijvekater van een daelder in die kas laten backen ende nicht 

Anna die hare tot Jannijttge Pieterse in die Butter Straet.  

 

Ick heb weder van Dieuertge Kornelis een loot garen gehadt om mijn hemden mede te naijen 

van 9 stuivers het loot, daer ick laest mael een half loot of gehadt hadde.  

 

Ick heb van 4 emmers emmergelt gegeven 6 stuivers.  
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[rechterkolom]  

 

Het boek van die Lieve Frouwengetijen van die klaijnste slach op een na, die ick ende nicht 

Van Eenijgenburch elckx een of hadden, het is met suarte soffrain ende met koperen plate, 

daer wij elckx 3-7-8 tot Jacop Willebortse voer gaven. Nu het nicht het haer tot Enggel 

Arijssis in het Schape Stechge laten met silveren hoeckis laten beslaen ende met 2 hangertgis 

daer aen ende silveren sloten. Het woech ruijm 3 loot aen silfer ende een rijckxdaelder van 

fasoen geveven. Het s is altemael slecht sloten in al ende ick heb Jan Kronen van van die 

sloten die mede allelens sijn als nicht[en] die aen mijn vergulden getijboeck staen 2-10-0 

moeten geven ende van die hoecken ende die hangertgis besonder 2-5-0 ende nichten hoeckis 

sijn noch ruijm soo moij. Nu heb ick een geschakelde half kettingke tot Jan Skronen gehadt, 

dat 2-10-0 aen silfer woech, met 2 essen daer aen ende die kettinch, 12 van fasoen met een 

stuiver van die essen, komt tesamen 3-3-0. Nichten boecke en het geen platge daer op, want 

Engel en hadde sulken patroen niet, anders wou hij van een plate allen 10 stuivers hebben. Nu 

heb ick Enggel Arijsse mijn 2 ronde silferen heften, v die ick van suster Van Alkemade hadde 

gegeven om te smelten gelicken h[ij] gedaen het, die net 5 talf loot woegen aen silfer ende 

daer het hij mijn die hoeckis met die krappen ende 2 hangertgis ende 2 platgis tot hetselfde 

boeck of gemaeckt ende woech mede net 5 talf loot aen silfer, gelicken die heften den op die 

die krappen sijn gesnen ende daer staet op het een Sinte Katrijn ende op het ander Sinte 

Barber ende die platgis sijn gesnen, daer het een exxe die Hemelsche Vader op staet ende het 

ander die moeder Gots. Vorts is die rest gegoten, ende het silfer belopt aen gelt 6-10-8, het 

loot is 1-9-0, nu heb ick 3-10-0 van fasoen gegeven, een gulden meer als nicht, die het haer 

altemael slecht waer ende geen platgis en heeft dan hij wil saijt hij liever 2 slechten maecken 

voer dat gelt gelt saijt hij dan een, dus nu komt mijn dit boeck te staen aen silfer met die 

raeckx 13-3-8 ende met heb het boeck tesamen 16-11-0 ende als ick er een slecht beger, soo 

sal hij er mijn mede een maken voer 2-10-0 gelicken nichten is. Ick hadde verdinch gemaeckt 

met Enggel voer 3-5-0, nu heb ick Sinte Barber met Sinte Katrijn voer 5 stuivers 5 talfde. Hij 

het mede voer Jakop van Ween86 sijn koperen vergulden geamelierde knopen gemaeckt tot 

een pack die niet anders en staen dan of het gout en was ende als het vergult daer of gesleten 

is, wil hij se weder om een schellinck het dosijn weder over vergulden.  

 

Hij maeckt mede het poppe silferwerck voer die winckels om 12 stuivers het loot ende als hij 

er dan selfs silfer toe doet, soo geven sij hem 2-1-0 voer het loot ende brengen sij hem out om 

te smelten, soo geven sij hem 3 grot voer die lecka[s]ie.  

 

Anno 1641  

 

Ick heb nieuwe jaersavent gestiert met brou tot Giert Jans ende Giert Jacops ende Jannijttge 

Kornelis alle 3 die naijsters, Neltge Klaes Over die Gest met Annijtge Hamme ende Griet 

Elleberts met Maddelen hier after ende Willem Moer.  

 

Ick heb tot Jan Kornelisse 2 stofen gekoft voer 8 stuivers het paer, noch van een deckelis op 

een e[.u.]e stof 0-2-0 [...]. 

 

[fol. 57 verso] [scan 77.13] [linkerpagina] 

 

[linkerkolom]  
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 Vermoedelijk: van Veen.   
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Ick heb Arijaentge op den 3 janneuarij gevraecht of sij te somer blijven sou ende sij het ja 

gesaijt.  

 

Neef Opstrate saijt, dat als wij onse meerbladen in het wapen laten schilderen, dan moet het 

middelste blat suart dat in het blat komt, wesen of het een klaverblat was ende onse 

bestemoers leu, die rot is op een geel velt, die moet een klaijn wit strepe daer duer hebben, 

gelicken die want sij van Taijlingen was ofte een blau dat is eevenallelens, maer neef 

Opstraet, die nemt een blauwe strep d gelicken die Taijlingens mede veel doen, dan in 

gebacken glasen staen sij veel met een witte balck ofte een baer.  

 

Ick heb van jaer 3 mettgis meel omtrent gehadt met 2 mengelen melck tot die schamelluij haer 

pannekoecken, daer van mijnheer Kater, Jannijttgen Heinderijckx, Marijttgen Arents in het 

gasthuis met het lijntwerckertge in die Ramen elckx een dosijn, nu Giert Jans ende Giert 

Jacopx, Jannijttge Kornelis ende Age Alle.pd Josijntgis Lyntge moij, om dat sij nu [o]p haer 

selfen sijt, Neltge Klaes Over die Gest, Gurtge die bij haer wont, Rijsse, Itge nu niet, want die 

op die Kouster staech87 is, blijnde Marijttge, Sillittge, Beiateris, Trijntge Tatens, Annijttge 

Hamme, Neel Sijmes, Jannijttge Jans after mijn susters, Allijt Spijn, Maddelen hier after, 

Willem Moer88, Griet Willems haer Kornelisse, somma 4 hele dosijnen met 19 half dosijnen.  

 

Doen onse Josijntge die horlinch tot my tegens mijn maecktge ende hadde Ariaentge mede op 

gemaeckt die tegens mijn saijde, als haer heuir uut was niet te willen blijven, al wou ick haer 

100 gulden geven die ende wilde al voert te maij noch wel gaen, die heb ick weder gewonnen 

op den 22 janneuarij anno 1641 t twe dagen na dat sij dese worden gesproken hadde, weder 

voer een jaer vast, eerst in gaende Alderhaijlijgen 1641 ende uut gaen anno 1642 voer 42 

gulden ende maseur sal die maijt die daer haer stiefmoer muet over staet ende jonger is als sij 

geven in het jaer 43 gulden. 

 

Ick heb tot Marijttgen Aeriaense over Jannijttgen Heinderijcksen gehadt anderhalf elle 

Luijckx saij paers dat doncker is tot een schorteldoek van 1-15-0 die elle, met dardalf elle bant 

van een stuiver die elle, komt tesamen 2-15-0. Dit heb ick haer gegeven voer haer mart, die sij 

anders te Paessen die het leeft vaen van hebben sou.  

 

Noch heb ick van hetselfde paers Luijckx saij gehadt anderhalf elle min een half sestienendel 

tot een schorteldoeck met 3 elle min een fierendel bant van die elle een braspenninck, komt 

tesamen 2-14-0. Dit schorteldoeck heb ick Marijtgen Arents in het gasthuis geschoncken om 

dat sij altemet een botschap voer mijn doet.  

 

[rechterkolom]  

 

Nicht Katrijna het mijn 7 fierendelen wit sijen floers tot 4 kappen mede van Amsterdam 

gebrocht van 1-8-0 die elle, komt 2-9-0.  

 

Noch heeft sij mijn een paer witte wolle gebraijde sockgis van 10 het paer gebrocht.  
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 Mogelijk wordt hier het huis Ter Coulster in Heiloo bedoeld, waar de familie Cuyck van Mierop (heer en 

vrouwe van Calslagen) woonde (verm. als huurder)  (zie ook fol. 60v).  
88

 Er woonde een familie Moer in Alkmaar. Een Willem Moer woonde in 1627 aan de noordzijde van de 

Breedstraat, ten westen van Gerrit Jansz varensman, die zijn huis en erf in dat jaar verkocht aan Gerrit Cornelisz 

alias Coman Gerrit (zie ORA inv.nr. 146, fol. 78 d.d. 15 mei 1627). 
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Noch heeft sij mijn een kuers gebrocht van kaf, satijnen krontgis met fluuelen blockis van 4-

10-0  die elle. Het waer een lap van 15 dalf elle saijden sij, dan ick met omtrent 14 ellen in 

een fierendel dan ick heb maer 14 elle betaelt, komt 63 gulden.  

 

Ick heb Arijaentge weckx voer Lichtmis 3-1 3-10-0 gegeven op rekeninch van het fierendel 

iaers, dat noch eerst na Lichtmis in sal gaen.  

 

Ick heb Josijntge doen mede een fierendel iaers heuir gegeven, daer sij te Lichtmis mede 

betaelt is, komt 3 gulden.  

 

Ick heb Arijaentge doen mede een paer en moije lakense rouclmouwen van mijn gegeven met 

het festaijnen lijffe, daer sij stonden ende foring in die mouwen in al.  

 

Ick heb Aegge Jacopx Onse Lieve Frou Lichtmisenavent betaelt voer 6 halfponts witte wasse 

kaerse met 2 half fierendels om op het autaer te setten, al hoe wel ick se te karstijt mede 

gegeven heb, ende een 3 fierendels voer mijnselfen, komt tesamen 4-8-0.  

 

Ick heb Aegge Jacopx van mijn kuers met die satijnen krontgis gegeven van maken 1-5-0. Het 

foer waer altemael al gelast met noch 7 stuivers aen sij, komt tesamen 1-12-0.  

 

Ick heb mijnheer Kater op den 13 februuarij anno 1641, wesende op den Asselwonisdach 

gegeven 20 rijckxdaelders, komt 50 gulden tot een verering voer hemselfen ende Sijte 

Maertens een dukaton, komt 3-3-0.  

 

Ick heb op Asselwonisdach, wesende den 13 februuarij anno 1641 een maijse gewonnen tot 

een naijstertge, die Agge hiet ende is 15 jaren out ende is Heinderijck Papegaijen dochter, die 

hij bij Annittg Tijse het voer een jaer, elckx met een half jaer of ende dat om die kost, het sal 

ingaen maij 1641 ende uut gaen maij 1642. Ick heb haer een halfe rijckxdaelder gegeven tot 

een gotspenninck, komt 1-5-0. Annijttge Tijse saij oock als dat sij het al gerekent hadde als sij 

Agge al een jaer uut naijen hadde laten gaen, soo sou 't noch maer 15 gulden omtrent 

bedragen hebbe ende daer voer en sij se in alle huijsen niet hebben, soo sij saij.  

 

Ick heb nicht Katrijna op den 25 februuarij anno 1641 mijn gouwen spelt gegeven die gelijken 

een fliech is, daer ick in Brabant 2-…  2-10-0 voer gegeven heb om dat sij mijn kappen set.  

 

Ick heb doen mede op den 25 februuarij anno 1641 met mon frere Nobel tot Aeriaen oms89 in 

die Nieuweport gewest om dat sieck was ende in stee niet komen en mocht, 50 gulden aen 

gelt brengen daer hij om verlegen was ende sal te maij 1641 die kusting van 1642 op tellen 

ende die renten daer dan of trecken.  

 

[folio 58] [scan 77.13] [rechterpagina]  

 

[linkerkolom] 

 

Ick heb op den 25 februuarij anno 1641 van maseur Nobel een lijntge van suarte sij ende silfer 

gekregen om mijn frong te winden, dat sy om haer frong plech te dragen, noch heb ick een 

speldwerckx kante van haer dat sij mede weleer aen haer kappen plech te dragen, daer ick 
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 Adriaen Sijmons Paessen, zie eerdere noot. 
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altijt goe sin in gehadt heb, het geen sij mijn niet en  het willen verkopen, noch ick en heb het 

niet te geef gekregen, dan ick sal het eens aen mijn kap setten om te sien hoe of het past.  

 

Ick heb op den 26 februuarij anno 1641 aen nicht Katrijna ende nicht Anna gegeven mijn 

braseletten met mijn spansel om mijn hoft te dragen met dijamanten, die ick een 2 ofte 3 

weken na mijn broers salijgers bruijlloft hadde laten maken op alsullijke kondijsij als offen sij 

quamen voer mijn te sterfen sonder kinderen, als ick hop wilt Got van nen, soo dat ick se dan 

weder sal hebben ende storf ick eerder, soo sellen sij se houden. Nicht Anna die het die 

braseletten moeten hebben ende daer sijn 24 stijcken aen ende elcke stijck kost mijn 18-10-0. 

Komt over die 24 te belopen 444 gulden om dat haer armen die dickste sijn of als sy se aen 

malkander sluijt om tot een halfe Spaense ketting te dragen, om dat sij soo bret is. Nu mijn 

spansel dat nicht Katrijna heeft is mede een halfe halfe kettinch voer haer ofte mede tot een 

paer brasseletten ae die haer mede wet wit genoch sijn, dan daer sijn maer 20 stijcken aen. 

Dan kost mijn mede eeven veel als 18-10-0 het stijck, komt te belopen over die 20 stijcken 

370 gulden ende om dat nicht Anna soo veel merder het aen die hare als nicht Katrijna, te 

weten 74 gulden, soo heb ick er nicht Katrijna mijn 2 pandantgis, die ick aen mijn issertge 

plech te dragen, daer bij gegeven om aen haer oren te dragen. In elcke staet 7 stentgis in, 4-

10-0 het stijck komt 63 gulden met met 10 gulden van die pandantgis, die onder aen hangen. 

Die stentgis die waren van 7 gulden van maken, van die 2 gegeven 7 2-8-0, aen gout toe 

gegaen 9-16-0, komt die pandantgis nu tesamen te belopen 92-4-0, soo dat Katrijna nu het 

haer tesamen bedraecht 462-4-0, soo dat Katrijna nu aen het haer aen gelt gerekent merder 

heeft 18-4-0 18-4-0, noch heb ick haer elckx een parel gegeven met een klaijntge op die grot, 

die ick al mede aen mijn issertge plech te dragen, die sij elckx aen haer anggenisde onder aen 

sullen hangen, soo dat ick haer tesamen wel gegeven heb aen gelt te rekenen die somme van 

over die 906 gulden. Behalfen die parelen nu is daer een stentge uut het spansel het geen nicht 

Katrijna het gewest het geen ick noijt geweten en hadde, dat mon frere tot Amsterdam het 

laten een ander in setten met die slotgis wat better open te kennen doen, daer ick 15 gulden of 

gegeven heb, komt nu dan met het bovenste de belopen 900 ende 21 gulden.90  

 

[rechterkolom]  

 

Ick heb tot Klaes Kornelissis gehadt 4 sparren om mijn wijngaert mede te versien, daer van 

gegeven 15 stuivers, Schrijver van maken 12 stuivers met 8 talfe stuiver aen spijkers komt 

tesamen 1-14-8.  

 

Ick heb heer Dirck op Sinte Tomas van Aquijnendach, wesende den 7 marcij anno 1641 een 

gouwen dukaton gegeven, doende 15 gulden, met een behendicheijt tot mijnheer Katers op die 

kerck, soo als hij sijn dienst daer gelesen hadde sonder dat het imant en sach want op 2 na die 

luij alle wech waren.  

 

Kron Janse wil 6 stuivers hebben van mijn mes het knoppe weder op te maken ende dan 

weder wat te vergulden ofte omternt  een daelder van een alsulke paer van verroijllen.  

 

Men moet anderhalf elle fierendel laken hebben tot 2 van sulke mutsen gelicken Jannijttge 

Heinderijckx het, dat doeckis voer het hooft met een is of als men se met lutsel after aen 

maken, dan mach men wel een half sestienendel mijnder hebben.  
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 Deze gebeurtenis is ook genoteerd door Catharina Nobel, zie Mons, inv.nr. 530. Zij noemt Maria “muij Van 

Nesse”. 
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Ick heb Willem Aeriaense in het gasthuis een half gulden gegeven van mijn wijngaert van 

snoeijen met spijckers in al.  

 

Ick heb op den 9 marcij Arijaentge een pont grot aen gelt gegeven om dat sij tegen Paese een 

borattge schorteldoeck kopen sou alwaer sij te maij 1641 mede betaelt is.  

 

Ick heb op Sinte Gregorijsendach anno 1641 ee een silfer schuttel van Jannijttge Heinderijckx 

over genomen. Hij wecht aen silfer 18-2-0 dan die ick haer gegeven hebbe ende tegens 1-8-0 

het lot gerekent, soo als het haer te stont. Dan nu saijden dat wijf van die silfersmit dat het lot 

een daelder gou, dan 1-9-0 heb ick daer lest voer gegeven, nu hadden sy daer doen se kocht 

half fasoen van gegeven te weten 1-5-0, dan sij verliet se mijn voer een gulden, dan ick en heb 

haer niet een bet gegeven dan ick heb haer de een halfen rijckxdaelder uut mijnselfen 

gegeven, dat sij die om gotswil soude geven, daer sel sij dan voer die 5 stuivers mede haer 

aelmis van hebben, die sij mijn minder verlaten hadde, dan het en waer niet bedongen.  

 

Josijntge het op Sijnte Gregorijsendach een nieut hemsmou van mijn daer sij noch eerst het 

hemt van mijn naijde laten in een stof met fier fallen, daer het wel tot 6 steden gebrant was, 

het waer al open somt met 2 schoijntgis dan die nat en waer noch niet toe genaijt. Doen heeft 

maseur Nobel weder een elle mijn een half sestiendendel laken gegeven van haer wel daer sij 

geen gelt heeft willen van hebben, daer ick weder een paer andere mouwen of gemaeckt heb.  

 

[folio 58 verso] [scan 77.14] [linkerpagina]  

 

[linkerkolom]  

 

Ick heb op Sinte Gregorijsendach anno 1641 van Trijntge Nanne een sijen Lieve Frouwen 

schappelijertge gekregen dat van die karmelijtgen in Den Bos gewit was ende d als ick het 

drach soo moet ick alle dagen 7 Paternosters ende 7 Ave Marijs lesen ter eeren die 7 

blyschappen met die 7 droefhaijden van Onse Lieve Frou ende wonisdaechs geen flaijs eeten 

ende of het waer dat men het at, soo mach men daer die klaijne getijtgis van Onse Lieve 

Frouen Ontfanckenis voer lesen, dan is het eeven veel dan offen wonisdaechs geen flaijs 

gegeten hadde ofte men en sonchdicht oock niet, off men ‘t al aten ende niet en lasen, men 

moet het om sijn hals dragen ende mijn naem moet in Den Bos tot die karmelijten aen 

getaijkent wesen ofte hier tot die mijnnebroers, saijt sij.  

Ick heb haer weder 7 schellijngen gegeven die sij mocht om gots wille geven daer sij wilde, 

het geen sij gesaijt het tot die b preckheers te geven, om dat hij die oort het van Onse Lieve 

Frou. Sij saijt oock als dit versleten is dat ick dan een nieut mochte kopen dat dese koluer 

weder soo na quam als ick het krijgen kon, sonder dat het gewit hoefde te wesen.  

 

Ick heb tot minnebroers gewest op Onse Lieve Heers Frouen Ontfanckenisendach ende heb 

pater Antonij daer 6 schapieliertgis laten wijen, 3 van laken met 2 satijnen ende een van 

kamelot die maseur Nobel alle gaer gegeven hadde ende pater het mijn doen in geschreven 

ende heb daer een van die lakense die ick van maseur gekregen hebbe, ick liet hem doen een 

silleferen boeijtge wijen voer nicht Anna ter eeren die Slafernij van Onse Lieve Frou, oock 

liet ick hem een kort van maseur wijen die sij van Neel Tijse gekregen hadde die van Bockstel 

gekomen was, noch sal hij 6 korden voer mijn laten maken die hij dan mede wijen sal, ick sal 

hem kort beschicken. Oock heb ick hem doen follen oflaet gehadt, om dat ick gebiecht 

hebbende ende Onsen Lieven Heer ontfangen hebbe ende het schapiliertge aen gedaen hebbe, 

ick heb pater Antonij doen 25 gulden aen gelt gegeven ende hebbe op hem versocht of hij 

wilde onder elcke octaef van soo menich als daer in het jaer komen van die Lieve 
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Frouwendagen het sij dan 7 ofte 8 na datter komen een dienst dan voer mijn lesen, het geen 

hij aen genomen het gelijcken pater Dirck die preckheer mede gedaen het ende het sal van 

deze Lieve Frou of in gaen, wesende den 25 maert anno 1641.  

 

[rechterkolom]  

 

Ick heb van mijnheer Kater op den 16 marcij 1641 een pennincke gekregen dat hijselfs gewijt 

het dat daer follen aflaet toe staet als men op sijn uuterste laijt ende dan gebiecht hebbende 

ende Onse Lieve Heer ontfangen hebbe een Paternoster ende een Ave Maria aen leest ende 

nomen die Soete Naem Iesus ofte al en konde men niet spreken, dencken ‘t maer in sijn hart, 

dan is het mede wel ende al en kon men niet biechten ende dat maer dochten, eeven wel follen 

aflaet, mijnheer Kater heeft mijn gesaijt dat die macht die hij daer van het hemselfs van die 

bisschop gegeven is ende die bisschop se selfs van die paus gel die noch tegenwordich leeft 

hem gegeven het, niet dor schrijven ofte ander sins maer mondelinch van die paus selfs aen 

die bisschop ende die bischop sels aen mijnheer Kater daer ick oo. ock dit penninke of 

gekregen het, daer aen die een eene sij Sinte Ignatijuts ende op die ander sij Sinte Fransis op 

staet Saverijs op staet, nu staen daer noch meer aen te verdienen, want mijnheer heeft daer een 

heele bul of dan hij en het mijn niet al gesaijt dan hij het mijn toe gelaten eens .e. in het al jaer 

als ick gebiecht sal hebbene ende Onse Lieve Heer ontfanch, 't is op Onse Lieve Frouendach 

ofte op Onse Lievefen Heer sijn dach na dat ick het dan nam gelicken Onse Lieve Heer 

Hemelvaert na het dan quam dan het hij mijn gesaijt follen oflaet te sellen hebben ende in 

mijn uutterste desgelickx dat ick dan die naem Iesus seg ofte dencke. Dit heb ick gekregen op 

Sinte Gertruijdenavent ende als ick men die dach te nemen op Onse Lieven Heer Frouen 

Botschapendach wesende den 25 mart ende dan moet ick een frouuenhoetge lesen voer die 

not van die haijlijge kerck ende dan sal ick follen aflaet hebben.  

 

Ick hadde dit gement te nemen op Onse Lieve Frouendach ende nu sal ick mijn schapeliertge 

op die st dach aen krijgen ende dan heb ick daer duer follen aflaet, nu men ick het te Paese te 

ferdienen gelicken ick nu al gedaen hebbe.  

 

Ick heb te Paesse Arijaentge een paer feruiele mouwen gegeven die ick gemaeckt hadde van 

een out jacke van mijn dat een grote bloem was daer maseur Nobel mede een flieger of gehadt 

hadde met wit faijstaijn gefort.  

 

Ick heb Josijntge doen mede een sijen schorteldoeck gegeven dat ick van een van die mijne 

gemaeckt hadde ende ick hebber d banden ingesteken van dat lijnt dat sij in het ront genaijt 

hadde, van dat lint dat van mijn tatbaert gekomen was daer sij noch tot een schorteldoeck of 

het ende sij hetter Arijaente noch een eevenwel een paer banden of verkoft het voer een 

stooter.  

 

Ick heb Harmen Jacopse een paer trijpte muijlen met een paer Spaens leren schoenen laten 

maken daer ick hem voer gegeven heb 2-10-0, die korden leen ick van maseur Nobel, het sijn 

brede van sij in gout soo sij op een pack van mon frere Nobel gelegen hebben.  

 

[fol. 59] [scan 77.14] [rechterpagina]  

 

[linkerkolom]  

 

Mon frere Nobel het mijn een fierendel suarte sij mede van Amsterdam gebrocht voer 3 

gulden.  
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Ick heb tot Jan Kronen een pennutge in mijn klayne anggenisdetge dat ick nu draech, laten 

maken met noch een silfer dratge laten buijchgen om mijn angenisdegte aen mijn pijltge te 

dragen, woech tesamen een stoter aen silfer met 2 stuivers van maken, komt tesamen 5 stalfe 

stuiver. 

 

Ick heb Lijsbet Markis uut Den Haech van daen op Sint Josependaech in die vasten een 

dukaton van 3-3-0 gegeven voer die schameluij.  

 

Mon frere het mede tot Amsterdam een diamantge in die braseletten van nicht Katrijna laten 

setten, het geen mijn spansel om mijn hooft plecht te wesen, het geen ick noijt geweten en 

hadde dat het daer uut was want ick het noijt gemist en hadde ende heeft met een doen die 

slotgis doen wat mackgelicker doen opgaen, daer van tesamen gegeven 15 gulden soo dat het 

nu met malkander tesamen wel bedraecht dat ick haer doen gaf gelick behalfen die parelen 

900 ende 21 gulden.  

 

Ick heb die bomtgis die Bult Graeffenen dochter mijn gemaeckt hadde aen Trijn Nanne over 

gedaen om dat ick weder andere menden te laten maken tegen dat heer Dircken autaer ret 

waer ende nu mocht het die vrijster niet bueren om weder anderen te maken, want haer moer 

liever het dat sij wat anders doet. Nu heb ick Trijn Nanne weder 4 gulden werom gegeven 

ende nu heb ick se weder.  

 

Trijn Nanne haer angenisde dat sij om haer hals draecht is van gout ende kost wel 70 gulden 

en is tot Haerlem gemaeckt van die man die haer silferen belt tot die preckheers gemaeckt het. 

Op die eene sij staet die kroning van van Onse Lieve Frou ende op die andere sij staet Sint 

Anna met haer darde, noch sal sij daer een gouwen kettinge toe hebben.  

 

Ick heb tot die preckheers dat ick daer te kercken was hem gebrocht 25 gulden tot een allemis,  

dan ick heb daer in bedongen dat hij onder die het octaefe van elcke Lieve Vrou die in een 

jaer komt een dienst voer mijn sal lesen, gelicken ick uut mijn boeck getelt heb soo kommen 

der 7 ofte 8 soo haijlijge dage als fierdagen met die Lieve Vrou in die sne die ick mede 

gerekent heb al hoe wel het geen fierdach en is ende het sal in gaen Onse Lieve Frouen 

Botschap, wesende den 25 marcij anno 1640. Hij sal 't mede aentaijkenen het hij gesaijt. Hij 

sal mijn mede op schrijven onder het Broederschap van het Rosenkransen al hoe wel ick men 

wel te weten dat ick tot Antwerpen al op geschreven ben. Dan om seker te gaen soo sal hij het 

oock doen ende hij het mijn doen een boecke gegeven mede van die Soete Naen Iesus daer hij 

mijn mede van in schrijven sou om mede die verdiensten del achtich te wesen gelicken het 

boeke hout.  

 

Ick heb noch om een boecke gevracht doen hij het frouwenhoetge wijde van nicht Anne van 

die Soete Naem Iesus om tot mijn susters te brengen, het gen hij mijn gegeven het.  

 

[rechterkolom]  

 

Ick heb op Onse Lieve Frou Botschapenavent mijn klaijnste silferen angenisdetge gebrocht, 

dat ick wel eer jong wesende van die pastor van Sassen die te Haerlem plech te wonen 

gekregen hadde, tot mijnheer Katers om dat hij daer wat haijlichdom in leggen sou ende oock 

hem ick hem met een wat haijlich gebent daer bij gegeven dat hij daer met een bij leggen sou 

gelicken van Sinte Antonis, Sinte Lauueris ende Sinte Lusij dat ick wel eer van Jannijttgen 
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Heinderijckx gekregen hebbe ende sij van Hobbekaes die het selfs van Romen gebrocht 

hadde, noch wat gebent van Sinte Bonifasijs dat ick van mester Pauuelis uut Frieslant heb.  

 

Ick heb tot Jan Kronen een silferen plat silferen raerckxse gekoft van ruijm een fierendel lang 

elle lang dat 2-3-8 aen silfer voech tegen 1-9-0 het loot dan het en was niet een heel nieut dan 

noch heel starck soo dat ick noch 5 talfe stuiver voer het maken geven most, komt met 

malkander 2-8-0, ick saller mijn angenisdete aen hangen, dat ick daer nu aen heb is mede een 

ent uut mijn harte, dat mede out is dan het wort datelijck soo suart dat niet en lickt.  

 

Die minnebroer pater Antonij het op Wittendondersdach anno 1641, wesende dieselfden dach 

dat Marijttgen Heinderijckx91 tot sijnenden begrafen was, tot maseur Nobel gewest met die 

ses korden dat daer ick hem die 7 faem tol kort toe gekoft hadde ende heeft er mon frere 

Nobel ende maseur met nicht Katrijna ende nicht Anna ende Lijsbet elckx een daer van 

aengedaen soo als hij se gewit hadde doen se Pieter Janse Kronenburch gemaeckt hadde ende 

noch heeft hij haer alle 4 met Lijsbet mede noch elckx een Lieve Frouwen schapieliertge aeng 

gegeven die ick hem saterdachs v te voren op Onse Lieve Frouuen Botschapendach gelicken 

die mijne hadden laten wijen, dit seste kort heb ick sellefen.  

 

Maseur Nobel het te die kaersen te Pasen op het autaer gegeven ende ick heb 2-4-0 betaelt 

voer een paeskaers van 2 pont.  

 

Ick heb tot Gerrijt Woutersis ende tot Franse naest mijn susters tot elckx 15 wielbrotgis, komt 

tesamen 8-5-0 te Paessen.  

 

Ick heb Enggel Aerse in het Schape Steghe 2 nieuwe vergulden knoppis op mijn silferen 

messen laten maken, om dat die daer op estaen hadden of gebrocken waren 10 stuivers ende 

die ouwe knopens weder voer die nieuwe top en top.  

 

Jacop Janse kistemaker het mijn een onggebonden boecke gekoft in die paesmart gelicken 

gelicken die sijne is daer hij mijn autaer van pater Dirck na bij uut gek gemaeckt heeft voer 2-

10-0 ende Jacop Willebortse gegeven van op binden 5 stuivers, komt tesamen 2-15-0.  

 

Maseur Nobel het mijn een klaijn stoffe gegeven om mede te kercke te gaen dat nichte wel eer 

tot Sinter Nicolaes gekregen hebbe, ick hebber een potte in gekoft van een half blanck.  

 

[fol. 59 verso] [scan 77.15] [linkerpagina]  

 

[linkerkolom]  

 

Ick heb Josijntge na Paese weder gemeten, doen sij smaijs gaen sou ende was in die 3 5 jaer 

maer 5 duijm gewossen ende was doen maer grot 5 voet in 4 duijm ende doen sij quam was sij 

5 voet min een duijm.  

 

Ick heb Josijntge op paesdinchgisdach 3 gulden aen gelt gegeven al waer sij te maij 

toekomende mede betaelt is, ick heb haer doen oock noch een schellinck gegeven, daer sij 

naelden om kopen mocht, om dat sij met haer naelden een deel genaijt hadde, ter wil sij hier 

gewont het.  

 

                                                 
91

 Begraafinschrijving: “28 [dito = maart 1641] Maertjen Heijnd. geluijt 2 posen [f] 10,-.” (DTB Alkmaar). 
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Ick heb Josijntge tot haer mart gegeven het kettijnchke van roo koraelle daerder 77 van een 

grote aen sijn, met 2 helle groten daer er op elcke ent een van aen is, komt dan 79 tesamen 

met die 2 pandantgis van krijstel de montaijnie, daer ick 14 stuivers voer gegeven heb, met 7 

stuivers van die koperen rijncgittis van aen die sij aen haer issertge draecht gedr al gedragen 

het met het kettinckge om haer hals om noijt gegeven en heb dan nu allebaij ende Arijaentge 

het het nieuwe paerse schorteldoeck gelicken op een ander al aengekent was.  

 

Ick heb maseurs Jacop een halfe rijckxdaelder tot sijn mart gegeven.  

 

Ick heb op den 4 april anno 1641 mijn eckefatge weder laten follen, daer nu 3 mengelen in 

een slepe ingegaen is ende over jaer een slepe meer, het is noch van dieselfde eeck van over 

jaer, ende doen gaf ick 13 stuivers voer het mengelen ende nu 18 stuivers voer het mengelen, 

komt tesamen 2-18-8.  

 

Ick heb tot 6 hemden kant gekoft daer ick dardalf elle tot elckx gehadt heb, 3 van die elle 4 

stuivers min een oortge, een tulpe van 6 stuivers die elle, met noch 2 van 4 stuivers, komt 

tesamen 3-3-0.  

 

Ick heb van maseur gekregen, doen sij haer rouflieger op die nieuwe mode liet maken, die bef 

met die morten ende die opstortelisse die voer aen gestaen hadden om offen sij mijn te pas 

mochten komen.  

 

Ick heb Aegge die naijster een half elle in een sestienendel suart laken tot een paer kousen 

voer mijnheer Kater laten kopen, sonder dat hij het weet, tot haer neefs in het Groene Laken 

op die Stiene Brechs, van die elle 10 gulden, komt tesamen 5-12-8. Het moet op 5 talf schale 

gekloft wesen fierendel gekloft wesen, 3 stuivers van solen, 7 van naijen, 5 stuivers in een 

oortge van sij, komt tesamen 6-7-12.  

 

Ick heb een grote roemmer gekoft daer ick 5 stuivers voer gegeven heb.  

 

Maseurs Lijsbet het mijn in die krame van die Haechse snijers Marij een kantge gekoft van 3 

elle min een sestienendel voer 1-16-0, daer sij 15 stuivers anders bij die elle hebben wou, ick 

sel het aen een nuesdoeck setten bij een grote kant.  

 

[rechterkolom]  

 

Ick heb in die paesmart van die glaseman een iseren ketel gekoft voer 2 stuivers het pont, 

ende hij wecht 21 pont in een half, dan het half pont en is niet gerekent, komt 2-2-0 ende van 

het hengelis gegeven 7 stuivers, komt tesamen 2-9-0, daer mach dardalf mengelen in. Noch 

heb ick van een gat gegeven aen Willem Tuen om in het eene oor te boren, noch heb ick daer 

een iseren pot mede gehadt daer 3 slepis in mach, die woech 8 pont, komt 16 stuivers met een 

hengelis van 4 stuivers, komt tesamen een gulden.  

 

Maseur heeft van Jacop Willebortsis een haijlichge voer mijn gekoft daer Onse Lieve Frou te 

Personckel in staet, daer ick 3 stuivers voer gegeven heb, met noch een klaijntge van een 

blanck daer Onse Lieve Frou met die 7 suaerden in staet.  

 

Mijnheer Kater heeft mijn gesaijt op den 20 ap april dat hij doen ick bij hem was dat hij in die 

weck een schamele priester bij hem gehadt hadde die hij die 21 gulden gegeven hadde die 

daer gekomen waren van het banckgelt van die eene 1000 gulden van die 3 die ick hem 
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gebracht hadde, om dat het altemael Hollantse dae rijckxdaelders waren ende hij het dieselfde 

priester geheten als dat hij daer dienste voer lesen sou, daer mijnheer Kater ende ick mede 

samen wesen sullen, die hellift voer hem ende die ander hellift voer mijn.  

 

Ick heb Raijer Janse die smits dochter weder tot 5 kaersen bomtgis laten sieren gelicken Marij 

die haren gemaeckt hadde, daer ick nu voer elcke bomte 7 stuivers gegeven heb moete. Marij 

hadde 6 stuivers gehadt dan sij wilde se niet weder maken of sij wilde mede altijt 7 hebben 

ofte mogelick merder, die eerste hadde die frijster voer 4 gemaeckt ende nu wou sij wel 8 

achtsalf to achttalf hebben, dan ick heb 7 gegeven, komt tesamen 7 gulden. Die eerste het 

Trijn Nanne al weder, al hoe wel sij se noch al eens gehadt hadde ende mijn al weder over 

gedaen hadde om dat se die frijster doen niet maken en woude ende nu sij mijnse noch 

gemaeckt het, nu heb ick se Trijn Nanne weder gedaen tot elcke kaers sijn s 5 boemtgis, komt 

tesamen over die 4 kaersen, 4 gulden, die sij mijn betaelt het.  

 

Ick heb mijnheer Kater een halfe rijckxdaelder gegeven op den 4 maij om een dienst voer 

mijn te doen als het hem best gelegen komt.  

 

Ick heb op Onse Lieve Heers Hemelvaertsavent van Kornelis Kornelissis vaer 50 mant ende 

16 manden turf op gedaen, voer die 50 mant heb ick gegeven 15-10-0 ende vorts voer elcke 

mant 6 stuivers, anders bedroech het 7 dalfe stuiver, hij en hadde geen meer. Maseur ende ick 

hadden die schuijt samen van dragen gegeven tegen die 100 mant een kron, daer het een man 

boven in in Josijntgis stee gewest, die het mede 8 stuivers gehadt.  

 

[fol. 60] [scan 77.15] [rechterpagina]  

 

[linkerkolom]  

 

Pater Dirck, die preckheer, het gegeven voer die passement van gout die op sijn beste 

karsoffel laijt 1-16-0, ende van die franien die onder aen het vorhanchsel is 1-4-0, sij is een 

half fierendel lang ende dat v behalfen boven a aen, noch die tangenden sij is van geel in wit, 

dat lijnt daer het kersoffel mede gebort is, is mede van gel in wit met aen eene sijt geparelt, 

kost 3 blancken, nu het bant aen die gardijnen dat mede soo is sonder parelen kost 2 stuivers.  

 

Ick sal pater mede een karsoffel met een outaer voerhangels ende een bort maken op het 

bancke dat op het outaer staet van mijn beste ferwielen kn raijsmantertel met mijn kuers dat 

allebaij van een is ende dat op een satijnen gront, daer heb ick in den eersten toe gehadt 4 elle 

min een fierendel suilck tot het karsoffel met noch anderhalfe elle van hetselfde om boven aen 

t dubbelt te voeren, een elle after aen met een half elle voer aen, die elle is van 13 stuivers, 

komt tesamen over 5 elle in een fierendel te belopen 3-8-0. Noch Jan Kornelisse kistemaken 

gegeven van die bortgis in die korperaeldos van maken 3 stuivers, het was mijn aijgen hout. 

Noch 5 elle wit lijnt gehadt om een kant aen te setten dat rontom het autaer gaen sal van 5 

talfe stuiver, noch 4 elle min een fierendel van hetselfde lint, komt 0-3-8, noch Jan Willemse, 

kistemaker, gegeven van een raem voer aen het autaer te maken met een raempe tot het 

baencke tesamen 1-4-0, noch 3 elle in anderhalf fierendel suart linnen gehadt van 12 stuivers 

die elle om onder het v wo voerhangsel te doen met die boert, komt tesamen 2-0-8. Noch 

gegeven voer ruijm 2 pont werck om in het kussentge te stoppen 0-5 4-5-4, noch gegeven 

voer 10 elle wit ende suartte, lange franien 12 gulden, noch van 32 elle geparelt lijnt aen een 

sij van wit in suart 4 gulden, noch een stoter van vraecht, noch 5 fierendelen aen stijf suillick 

komt 10 stuivers, noch van 14 dalf elle silleferen binnewerck gegeven 16-4-0 die elle, was 

van 1-4-0 om op het kersoffel te leggen bij het kruijs, hen noch van een felu gegeven  4-10-0 
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van wit silferen klijnckant ende suartte sij met die naem Iesus daer in om over die kelck te 

leggen. Noch een stooter van Amsterdam of van vracht gegeven, noch die maijt 4 stuivers 

gegeven van die man die het sijn son het laten maken, om dat sij het mijn q quam brengen, 

noch van anderhalf elle ronde kort van wit in suarte sij 3 groot, noch van 4 akers met quasten 

tot het kussijntge met een lijnt ende met een strijkertge om aen die manijpel te doen met een 

knope aen die korperaeldos te doen, altemael van wit ende suarte sij, komt  1-4-0 met noch 

ruijm een fierendel silferen binnewerck om dat het ander noch tekort quam 7 stuivers, van 

vraecht gegeven een stooter, noch 4 knopis aen het speldekussen van 5 stuivers noch, noch 

een stoter aen lijnt tot hetselfde kussen, noch van 5 strenne sij tot al het goet gehadt, komt 15 

stuivers. Noch 2 stuivers aen ront garens bant aen om het die raemmen aen het autaer te 

bijnden, noch een brief spelden die ick op het kussentge gesteken heb van 4 stuivers, soo dat 

mijn hetselfde autaergoet al over die 48 gulden komt te staen, noch heb ick het afterste van 

het karsoffel met stijf bolkraen over gehaelt daer ick 4 elle toe gehadt hebbe, komt 2-0-0, 

komt met het bovenste 50 gulden.  

 

[rechterkolom]  

 

Behalfen die kanten die ick daer aen geset heb van het geen dat ick hadde, te weten aen het 

voerhangsel, heb ick een kant geset van dat ick getarrent hebbe van een damasten kamdoeck 

ende aen het banck die bort van het banckraempe heb ick geset een kant van een bef met een 

paer poijnietten, maer mede allelens als die grote raem te weten hetselfde fasoen, noch heb ick 

een kant getarnt van een kamerijckx schorteldoeck die ick geset hebbe aen een geblede 

sluijtdoeck uut mijn moeder salijgers luijrmant, daer ick mede 4 grote akers aen die hoecken 

geset hebbe, die mede aen mijn kamdoeck gestaen hadde, om dat ditselfde over het schabel 

leggen sou daer die Lieve Frou of op staet ende dan heb ick daer mede een borrijttge op laten 

maken ende dat laten hout ferruwen om die kandelaer op setten die voer het belt staet, dese 

geblede doeck van het schabellittge is mede pas om in die om voer het midde van het 

voerhangsel te spelden als se pater moij genoch was.  

 

Dit karsoffel met het ander goet daer bij heb ick tot paters eerst gebrocht manendachs, v soo 

als het dondersdaechs Hoge Lieveve Frou wesen soude wesen te weten op den 13 augustus 

anno 1641 ende dat op Sinte Klaerendach om dat men om die benautheijt 12 weken niet en 

hadden mogen kercken ende daechs daer aen sou dinchsdach soo sal heeft hij een sielmis die 

eerstemael met hetselfde goet voer mijn broer salijger gelesen, die mede op een dinsdach 

gestorven was, oock heb ick een hem een halfe rijckxdaelder daer bij gegeven voer het lesen 

van die dienst met 5 halfponts gele wassen kaersen, komt 2-7-8 ende ick hadde daer oock die 

gracij. Het voerhanchsel met d het rampe van het bancke had ick er voer heen al gestiert in die 

kist, ende nu heb ick er gebrocht het kersoffel met die stol stol ende die manijpel met het 

kussentge, ende die korperaeldos met een felum daer in, ende een speldekussen ende saft 

schoijertge om die fraijnien mede neer te fegen met noch een fijolettge tarsijnielle 

voerhangsel met een bankbort daer toe met half orijange ende fijolettge saijen franien met sij 

doer die hoefden gewrocht, dat ick wel eer bij mijnheer Pau salijgers tijt van een kuers van 

mijn gemaeckt hadde om dat een fijolettge gebelde damaste kersoffel om te gebruijcken dat 

nu mijnheer Kater het, daer ick het toe gemackt hadde om dat het omtrent eene koleur waer 

ende het was van binnen een out foer van Lijsbet Klaes, dat uut dieakens roc rocken gekomen 

was daer heb die ick selfs wat stijf met stijfsel gemaeckt hadde ende daer heb ick haer voer 

gegeven 1-11-8, te weten een halfe dukaton die sij noch niet hebben en wilde dan sij sou het 

om gots wille geven als die susters van Bocksel quamen, soo dat het mijn nu allen toe quam, 

daerom heb ick het nu pater met een gebroht, dan ick hebber almede die aijgendam aen 

gehouden heb, gelicken ick van het ander mede heb. Als hij beter forhansel heb, soo sal ick 
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het op het lant stieren ende het ander storft hij ofte moet hij wech, soo mach het ofte die 

mijnen tuijs halen ofte als ick het van doen heb, soo sal ick het mede laten halen, noch heb ick 

daer een doeck gebrocht om op het schabel te leggen, daer ick een kant aen genaijt hebbe van 

een doeck van mijn hals.  

 

 

[fol. 60 verso] [scan 77.16] [linkerpagina]  

 

[linkerkolom]  

 

Onse Josijntge is uut haer heuir gegaen den 9 maij, wesende op Onse Lieven Heer 

Hemelvaertendach ende sou anders al sonnendaechs te voren gegaen hebben, dan om dat het 

die kruijsdagen waren, soo bleef sij soo lang tot mijnenden. En sou noch omt saterdaechs 

gebleven hebben, hadde sij niet in haer heuir gemoeten, om dat het fisdagen waren ende 

Lijntge moij gus was, soo benaijden sij haer goet tot mijnenden ende steef haer goet met een, 

ende gong doen tot Kalslagers op die Kauster wonen, daer sij 30 gulden winnen sou ende 

hadde 13 dalf gehadt tot een gotspenninck.  

 

Aegge, Heinderijck Papegaijen dochter, is doen mede op Hemelvaertsdach in Josijntgis ste 

gekomen in haer heuir, wesende 14 dagen voer maij 14 jaer geworden out ende grot 5 voet in 

een duijm, 3 duijm klaijnder als Josijntge doen sij gong, die doen al 17 jaer out was.  

 

Ick heb Agge tot Agge Jacopse die naijster een frouwenhoetge gekoft, daer ick 3 grot voer 

gegeven heb.  

 

Ick heb mijnheer Molanes een nieuwe kron van 2 gulden gegeven om mijn moeder salijgers 

29 jaergetij te doen.  

 

Ick heb tot Jan Kornelisses gehadt 5 halfponts gele wasse kaersen tot dieselfde jaergetij, komt 

2-7-8.  

 

Mijnheer Kater het mijn gesaijt dat ick bij hem was dat die preckheer die op die Sijp staet 

ende Sijnte Maerten ende Huijsduijnen tesamen bedient, toe gesaijt is 300 gulden ende soo hij 

het krijcht dat hy hem dan raden mach, want daer noch altijt noch iets meer bij komt ende dat 

die van Huijsduijnen het wel geven sullen, soo veer het iets by komt, want sij het selfer liever 

souwen willen besparen, maer die van die Sijp sijn anders gesint.  

 

Ick heb onse Neel Tijse op den elfden maij anno 1641 toe gesaijt 500 gulden, die ick 

beneffens 500 gulden van haerluij die daer sij over jaer al dardalf 100 of gebrocht het ende nu 

dardalf of brengen sal beneffens mijn 500. Ende Sijberijch nu Arijaens haer nicht, die sal daer 

1000 bij doen ende Neeltge nicht die het na die doot van Tijs Jacopse ende Jan Arijaense, 

Sijberijch nicht haer broeder aen mester Iost tot Haerlem 100 pont grot gebrocht, die doen 

hier al toe gerekent was ende die andere 2, doen die sturfen hadden der elckx al mede soo 

veel, dat doen na haer doot soo hier ende gins gegaen is gelicken vaer Iost doen wel wiste dan 

die vrinden en hebben der mch niet van gehadt ende sal nu strecken tot een buers gelicken het 

doen al begrepen was, hadden sij niet gestorfen. Nu het Sijberich nichten suster die bij 

Haerlem wont mede wel eer 500 gulden willen geven, het geen Neltge nicht of gesloegen 

hadde, het 

 

[rechterkolom]  
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geen ick haer weder aen gepraet hebbe om daer na te onder staen of sij oock noch van goe wil 

was, om dat dan die buers soo veel groter wesen sou, het geen sij un nu wederom doen sal dit 

heb ick duer raet van mijnheer Kater gedaen, dan sij en wet het niet. Ick hebbe mijn 500 

gulden op den 11 junij anno 1641 tot mijnheer Katers gebrocht, om dat hij het tot Haerlem sal 

bestellen duer weten van Nel Tijse om dat sij te suack was, doen sij met haer 250 gulden  voer 

om het mijn daer mede te brengen, want sij doen meteen te Kastercom voer op die begrafenis 

van Griet Jansen mans vaer.  

 

Ick heb Arijaentge op pijnsteravent 9-10-0 aen gelt gedaen daer sij 2 hemden met 2 boesels 

om kopen sou, waer mede het fierendel iaers van Sint Jacop 1641 betaelt is.  

 

Ick heb Krijn een nieuwe balij laten maken daer ick 38-8-0 aen hout toe gehadt heb met met 

Schryver sijn knecht 6 gulden van maken die het maecklon bij den hoep aengenomen hadde, 

een Krijn het daer noch een gulden van arbaijtslon aen verdient om Schryver te hellepen doen 

hij se setten, soo dat mijn die balij in het gehel kost 45-9-0.  

 

Ick heb Krijn een houten kas laten maken daer pater Dirck die preckheer mijn forhangsel met 

het banckhrampe ende het kersoffel in sluijten sal met noch wel 3 ornamenten daer toe, daer 

ick aen 5 gulden aen hout toe gehadt heb, met hier is mede van hetselfde hout een bortge 

gemaeckt op het schabel. Dat w bedroech 2 stuivers met noch 3-3-0 aen arbaijtslon. Noch heb 

ick 2 stuivers gegeven aen Krijn voer een paer iseren hantfaetselen die mede aen die kas sijn 

ende noch vorts van isserwerck ende spijkers gegeven 15 soo dat, noch gegeven van 10 

koperen haeckkis ende spijkertgis om het goet van bijnnen aen te ganggen 02 stuivers, noch 

van een slote gegeven om mede daer aen te hangen 3 stuivers, komt tesamen 10-7-0 10-5-0.  

 

Ick heb Krijn gegeven van een nieut bortge op onse watersten om die ketelen op te schuieren, 

2 stuivers.  

 

Die kas van pater Dirck is hoech 4 voet en van binnen ende een voet bret van binnen ende 

lang van binnen 7 voet min 3 duijm.  

 

Ick heb Aegge Jacopx van mijn jacke op een ferwielen felt gegeven 17 stuivers van voere  

altemael te verw vernieuwen ende dan vorts van afteren mede altemael te vermaken ende dan 

is daer ock noch mede een stre strentge sij toe gegaen.  

 

Ick heb tot Neltge Isbranden een nieut haerbarsteltge gekoft doen ick die maijsens het mijne 

gaf, daer ick een stoter voer geven most.  

 

Ick heb van Agge Jacops doen pater Dircken autaer gemaeckt was 5 halfponts witte maechden 

wassen kaersen gehadt gehadt, daer ick die blommittges op gespelt heb ende hebben se tot 

paters gestiert, komt 2-15-0.  

 

[fol. 61] [scan 77.16] [rechterpagina]  

 

[linkerkolom]  

 

Ick heb 32 elle geparelt lijnt gehadt tot het kerckegoet. Daer is 5 elle min een half fierendel 

over gelopen ende van 10 elle franien is 5 fierendedelen over gelopen.  

 



202 

 

Ick hadde maer 30 elle lijnt ontboden gehadt, al hoe wel mijn mijn 32 elle gestiert is, dan sou 

ick maer 3 elle min een half fierendel over gehouwen hebben ende 10 dalf elle franien in die 

plaets dat mijn 10 elle gestiert is, dan sou 3 fierendelen franien over gehouden hebben ende 

dat hadden ick gerekent om quasten of te maken. In die plaets ick nu 5 quasten knopen heb 

laten  maken gelicken aen het kussentge ende ock een wat klaijnder aen die manijpel.  

 

Ick heb tot Trijn Janse laten maken een kry kruijse van silfer vergult v daer Onse Lieven Heer 

aen hanckt met Onse Lieve Frou aen die eene sij staet met Sint Jan aen die ander sij met noch 

6 silferen vergulden taykentgis, belopt tesamen 2 gulden. Noch heb ick daer 16 stuivers 

gegeven voer 61 roo koraeltgis daer ick tesamen een klaijn frouwenhoettge of geregen heb dat 

het kint Iesus dat Onse Lieve Frou op haer arm het in die hant hebben sal om die luij toe te 

raijcken folgens die preckheeren haer oort, om dat het boven op het autaer sit met daer 2 

boven malkander, noch een pareltge van 8 stuivers dat onder aen het sykruijsse hancht, met 

noch 2 van 8 stuivers die aen het koraelle kruijse aen weer sijen hanckt, met noch een 

korrijttge sij van 5 doijts daer het aen geregen is, komt tesamen 3-12-10.  

 

Noch kocht ick ick doen met een het overlop van hetselfde kettinchke, daer ick die beste tot 

het frouwenhoettge uut hadde, daer gaf ick 14 stuivers voer ende nu heb ick daer onse Aegge 

61 weder van aen haer kettingtge om haer hals gedaen ende hebber van haer kettingge 5 

silferen taijkens of gedaen die ick haer weder gegeven hebbe met al het root laken daer daer in 

die plaets van koraelle om het kortge genaijt was ende nu is het al ruijm soo wel 3 mael om 

haer hals als het te voeren was.  

 

Noch heb ick ick voer mijnselven 16 koraeltgis van hetselfde kettgintge of gehouden, daer ick 

een klaijn Lieve Frowen 10tge of maken sal. Hier heb ick noch korael van een halfe stuiver 

toe gekoft. 

 

 Krijn die hadde mijn 25 spijkertgis gekoft met koperen hoffis aen die haeckis mede in die kist 

van pater mede aen te spijkeren ende sij waren te kort. Nu heb ick er Marijttgen Arents van 

Amsterdam 25 laten mede brengen h daer sij 7 oortgis voer gegeven hadde. Krijnen waren 

van een stuiver. Noch heb ick in die Blauwe Hant 20 koperen laten maken van 3 stuivers. Nu 

mogen wij nemen die best te pas komen.  

 

Dese korael hier boven die ick van Trijn Jans om een halfe stuiver gekoft hebbe om mede aen 

hetselfde 10tge te doen is gelicken een peer van fasoen.  

 

Ick heb Krijn ende Schrijver van die kist tot pater Dircke te brengen gegeven elckx een 

schellinck. Sij deden 't snachts te 2 uren, om dat het niet gesien en sou worden ende oock 

mosten sij het after over het plat henen halen, soo dat mijn die kist nu met het brengen komt te 

staen 10-17-0, behalfen het ferruwen.  

 

Ick heb tot Neltge Isbranden op die Mient een plat quijspeldetge met een plat hantfaseltge van 

wit prus haer gekoft om mede in die ornamentskas tot pater Dircke te hangen, daer men die 

franien mede sullen of fegen voer 6 stuivers.  

 

Noch heb ick doen daer mede een boenbarstel gekoft van mede pruijs haer voer 6 stuivers.  

 

[rechterkolom]  
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Ick heb Tijmen Luijkesse in junij anno 1641, 5 halfe  ryckxdaelders gegeven tot be behoef 

van die schamelluij, komt 6-5-0.  

 

Ick heb op den 16 junij anno 1641, wesende op een sonnendach, daechs voer Schager 

paerdemart tot mijnheer Katers 25 gulden aen gelt gebrocht, het geen het eerste verschenen 

renten hebben gewest van 500 gulden die tot Haylo Rinnegom uutgeset waren van die 3000, 

van ick heb het hem gewijsselt aen rijckxdaelders dan nefen gelt w[..] een pistolet met 

schellingen ende dubbelde stuivers. 

 

Ick heb Aegge Jacopx van mijn grauwe wollen hemt gegeven van om te keren 1-8-0 met 8 8 

stuivers van stoppen gegeven ende van 5 elle in kant tot Willem Willemsis gegeven van geel 

ende donkergrau in malkander gewrocht tot dieselfde rock 1-10-0. Ende vorts van sij ende een 

in d' ander 6 stuivers, soo dat mijn die rock noch wel kost 3-12-0.  

 

Ick heb Eefert Jansen 6 stuivers gegeven van mijn beste manijste tabbert van die hangende 

mouwen van uut nemen.  

 

Ick heb een kant van een bef daer dardalf elle toe is ende daer ick doen ick se kocht een 

daelder voer die elle gaf, nu tot Amsterdam weder wat dichter laten naijen. Daer ick nu voer 

die dardalf elle gegeven heb van naijen 1-4-0, om dat ick se nu men aen een nusdoeck te 

setten, 2 sijen van dese kant ende 2 sijen een klaijnder van 15 stuivers die elle.  

 

Ick heb 4 bos drochde schollen gekoft tegen die winter voer 4 stuivers die bos.  

 

Ick heb op Sinte Pieter ende Pauuelisendach een fierendel butter van Gerrit Miese gekregen, 

daer ick 26 gulden voer gegeven heb.  

 

Ick heb tot Gertge Janse in het Schape Stechgen 3 fierendelen laken gekoft van 1-3-0 die elle 

om 2 handoecken mede te vergroten, om dat ick daer nu 2 spo slopis of maken sal tot die 

maijsens haer kussens.  

 

Noch heb ick 2 elle min een half fierendel binnewerck gehadt tot 2 slopen van mijn kussen, 

van 16 stuivers die elle.  

 

Noch heb ick anderhalf elle binnewerck gehadt van 7 stuivers die elle tot een paer van die 

maijsens slopis.  

 

Noch heb ick 3 fierendelen min een sestienendel kant gekoft tot een mop op het hoft te dragen 

van 14 stuivers die elle.  

 

Ick heb tot Agge Michgielse in die Langestraet gehadt anderhalf elle in anderhalf het 

binnewerck van 12 stuivers die elle.  

 

[fol. 61 verso] [scan 77.17] [linkerpagina]  

 

[linkerkolom]  
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Pater Dirck heeft mijn gesait dat syn kelck gemaeckt is te Haerlem over het kerckhof. Het wijf 

van die silfersmit92 dat is een dochter van mester Kornelis schilder.93 Ende sij kost 218 gulden 

ende mijnheer Molanis syn kelck die kost 224 gulden, dan die wilde pater op die sijnne wel 

een pont grot toe geven. Maer pater en wil niet roijllen, al gaf hij hem 230 gulden, want sijn 

fasoen hem beter aen staet. Hij het pater nu allebaij gemaeckt, die pater van Griete Stope 

gebruijckt. Hij het het belt mede gemaeckt van Trijn Nanne voer pater, hij het mijnheer Kater 

die silferen brotdos gemaeckt met die het silferen kruijsse Lieven Heer die aen die dat 

ebbenhouten kruijs hanckt.  

 

Ick heb mijn brort in die voerkueken voer die schorstien van Onse Lieve Frou, Jan Kornelisse 

gegeven 5 stuivers van te verlimmen ende mester Klaes Heck 2-10-0 van wederom te versien, 

want het hel en al of gevallen was, wel een hele pijlaer schier wel ende Sinte Ber[n]art sijn 

aensicht heel en al wech, soo dat het heel geschent was ende nu saijt hij en sal 't niemmermer 

of gaen in geen 25 jaren.  

 

Mijn eene blauwe sitbanck after in mijn stoepen is van een wagen van die heere van 

Muijnckedam midden duer aen stijcken gedut met het murtge daer onder ock, dat die kartoes 

mede over gedout was, het geen ick nu heb laten krammen ende weder vermetselen dat mijn 

wel een kron gekost het, dat ick selfs betaelt heb.  

 

Ick heb anderhalf elle in anderhalf sestienendel binnewerck gehadt tot Agge Michgielse in die 

Langestraet tot een paer van die maijsens slopis van 12 stuivers die elle.  

 

Ick heb tot Dieuertge Kornelisse gehadt 5 fierendelen bommesij tot een liffe om myn wollen 

damaste mouwen in te setten van 14 stuivers die elle.  

 

Noch heb ick daer gehadt een half dosijn duaijllen van elckx een lang, daer ick voer gegeven 

heb 1-6-0.  

 

Ick heb Giert Jacops een duaijl over gedaen voer 4 stuivers.  

 

Ick heb Giert Jacops 17 dagen gehadt schon te maken. Wij waren op het bovenkamertge doen 

sij quam ende sij het 9 stuivers daechs, komt tesamen 7-13-0.  

 

Ick heb mijn spiegel in die kueken laten een ge suarte gelacktte kas toe maken, daer ick 8 

stuivers voer geven most ende 6 stuivers voer het glas andere folij op te doen, komt tesamen 

14 stuivers.  

 

Op Sinte Maria Maddalenendach, soo het mijnheer Kater tot mijnenden gewest ende daer na 

soo quam die minnebroer mede het eerst van sijn leven pater Antonij. Dan ick en sprack hem 

niet duer oorsaeck als dat ick tot mijn susters gegaen was, dan daechs daer aen heeft hij mijn 

Guirt Jans gestiert met een print van Sinte Fransuskis dat in een suart rollittge stont tot een 

vereering, gelicken sij ende noch andere meer oock een gegeven hadde.  

 

[rechterkolom]  
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Ick heb van het jaer turfgelt gegeven Itge, Rijsse, Beiaterijs, Sillittge, blinde Marijtge, 

Trijntge Tatens, Nel Sijmens, Annijttge Hamme, Iannijttge Ians, die Berger, Isack ende 

bestevaertge die Ramme.  

 

Ick heb Krijn een stuiver gegeven van die r…k ouwe spiegelkas in die in mijn kueken plech te 

hangen een borrijtge after te maken, daer nu een haijlichge op staet.  

 

Ick heb mijnheer Kater 2 dagen na Sint Jacop een halfe rijckxdaelder gegeven om een dienst 

voer mijn te lesen als het hem best gelegen komt.  

 

Ick heb van Agge Jacops gehadt 6 witte kaersen van een half pont, komt 3-6-0, die sij tot die 

minnebroers brengen sou om Onse Lieve Frou te Personckel mede te verlichten.  

 

Ick heb tot Aeltge Harmisse gehadt op den 29 julijs anno 1641 een fatge van 4 dalf stop 

Spaense wijn, die wijn kost 6 gulden ende 1-12-0 van exsis, komt tesamen 7-12-0.  

 

Ick heb Jannijttge Heinderijckx een kanne wijn hier van over gedaen ende oock had ick noch 

een fles fol staen van over jaer, daer merder als twe stop in most mocht dat mijn vergeten was, 

want ick se op mijn kantoer geset hadde. Die fles met die witse schrof is die wijn in van over 

jaer. Van Jannijttge ontfangen voer die wijn een gulden.  

 

Ick heb op den 2 augustus anno 1641 Marijttgen Arents 12 rijckxdaelders gegeven voer die 

klaerijssen van Boeckstel voer die ouwe botschap.  

 

Marij die sierster die het tegen Onse Lieve Frou te Personckel een rant gesiert van 4 stijcken 

met een kron van inperialen boven in die midden, met noch mer anderen blommen daer bij 

gebonden ende op elcke hoeck boven noch een fraije tuijlp, mede met groente daer bij die die 

rant past. Maer allen om die 4 grotste borden op het klaijnne kercke daer Guirt Jans een of het 

met Marittge ende Jannijttge Kornelisse in die kas ende ick. Ende om d het mijn heb heeft het 

die eerste mael gestaen ende dat buijten op Krane Broeck, om dat daer die kerck doen was, 

om die benautheyt hier in die stat. Guirt Jans het die moeijten gedaen gedaen om te laten 

maken dan ick heb het allen betaelt. Sij wilden mijn maer voer een fierendel rekenen, dan ick 

en heb niet gewilt. Marij aijste 20 gulden dan sij het noch maer 16 gulden daer voer gehadt, 

ick gaf 16-5-0. Al wat sij kost ofdinchgen, saij ick sou sij in het offer late leggen, nu hij sij 

maer 5 stuivers wer gekregen.  

 

Ick heb mijn spiegel in die afterkueken laten het glas sij slijpen daer ick 6 stuivers voer geven 

most ende een nieuwe kas daer wer toe laten maken daer ick 8 stuivers voer geven most ende 

hadt ick nieut van dier grote gekoft, soo sou het mijn 1-4-0 gekost hebben. Nu kost het 

tesamen 14 stuivers. 

 

[fol. 62] [scan 77.17] [rechterpagina]  

 

[linkerkolom]  

 

Ick heb Jacop Jansen op den 2 augustus anno 1641 doen hij aen het Haijlich Bloetskasse 

begon te maken, gegeven 10 stuivers voer het draijen van die pijlaertgis. Noch gegeven aen 

Kornelis Klase houkoper 4-13-0 van hout 4-13-0, noch heb ick Jan Sijbrantse die beltsnijer, 

Pieter Matijsis knecht, die het werck gesnen heeft met Jacop Jansis knecht Klaes, die het 

kasse gemaeckt heeft, elckx een fierendel van een rijckxdaelder geschonken, komt tesamen 1-
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5-0. Noch Harmen Tijmense slotemaker gegeven van 2 sloten met een paer henggelijssen om 

aen het kasse te doen 3-10-0, noch heb ick Heinderijck 4 stuivers gegeven voer het glas dat in 

het duertge staet met 8 penningen voer het lotge dat daer om gaet, noch gegeven van is 

isserwerck ende spijckers 8 stuivers, noch Pieter Matijsse gegeven van het snijen 45 gulden, 

noch mester Gerrijt die Jong gegeven van het paneltge van schilderen 27 gulden, 30 aijsten 

hij. Dan ick en heb geen mer gegeven met het panel tesamen, daer hij, soo hij saij, selfs 1-2-0 

het moeten voer geven. Daer staet Onse Lieve Frou in met haer lieve kint op haer schot. Noch 

Jacop Janse gegeven van hout, lijm ende spijckers van het kasse 3 gulden ende arbaijts van 

Klaes verdient 26 gulden, hij rekent v 16 stuivers daechs voer Klaes ende hem voer syn 

fabrick een gulden, komt tesamen voer hem 30 gulden. Noch mester Klaes gegeven van 

schilderen 40 gulden ende noch heb ick van 20 boeckis gout besonder daer toe betaelt, van 

elcke boecke 13 stuivers, komt over die 20 te belopen 13 gulden soo dat mijn nu dat hele 

kasse tesam. Noch Hemskerck gegeven tot een fererinch doen hij het tuis brocht een halfe 

rijckxdaelder, komt 1-5-0, soo dat mijn nu het hele Haijlijch Bloetskasse kost tesamen 166-

15-8. Nu heb ick tot noch 2 fierrendelen suaer bier daer om in gelaijt, v om als sij quamen om 

te schencken, behalfen het maerse bier, het geen ick haer besonder geschoncken heb, komt 5 

gulden met die exsis ende in brengen. Komt met het boventste te belopen 171-15-8.  

 

Nu het ick van het isserwerck gegeven dat aen het seborijkasse is 1-12-0, noch aen hout 

gegeven 2-15-0, noch Jacop Janse van hout ende spijkers 8 stuivers ende van Klaes, sijn 

knecht, die daer 12 dagen aen gewrocht het, daechs 16 16 stuivers, komt 9-12-0. Noch Jacop 

Janse een gulden gegeven voer sijn moeyte, noch Pieter Matijse gegeven van beltsnijen 12 

gulden, noch Klaes van een halfe dach van het goet om aen te lijmmen, gegeven 8 stuivers, 

noch Jan Sijbrantse ende Klaes gegeven tot drinckgelt doen het gemaeckt was tesamen 1-5-0, 

noch mester Klaes Heck gegeven van het kasse te witten ende van binnen te blauwen ende 

vort van binnen ende van buijtenen te vergulden 21 gulden ende sijn son gegeven voer een 

verering 1-5-0. Noch het hij heb ick daer toe gehadt 10 boeckis gout ende elcke boecke is 13 

dalfe stuiver, komt tesamen 6-5-0. Noch mester Gerrijt die Jong gegeven van het duertge te 

beschilderen daer hij een Eemaus op gemaeckt heeft, soo als Onse Lieven Heer sit met 2 

dissypelen ende soo hij hem het brot gebenedit, 17-10-0. Hij aijste 18 gulden, ick gaf hem 7 

rijckxdaelders ende hem waer wel. Noch aen sijn maijt gegeven die het hielp tuis brengen 13 

dalf stuiver, soo dat het bonnijttge mijn nu kost in het gehel 75-12-8.  

 

[rechterkolom]  

 

Ick heb Jannyttge Kornelissen Agge gegeven 1-11-8, te weten een halfe dukaton doen sij mijn 

die tinch gebrocht hadde als dat wij weder te kercken komen mochtte ende oock om dat sij 

mijn oock die wet alhen hadde wesen doen, soo lanck als het benaut gewest hadde, als ick die 

gracij hebben sou, het geen 12 weken geduert hadde.  

 

Ick heb Harmen voer een paer Spaens enckelde sole schoenen gegeven een gulden.  

 

Ick heb Aeg Agge Jacopx tegens Hoge Lieve Frou gegeven 3-11-8 voer 6 halfponts witte 

kaersen met 2 half fierendels om op mijnheer Katers kerck te setten.  

 

Ick heb Eefert Janse weder van mijn beste manijste tabbaert 16 stuivers gegeven van die 

mortge wat te fermaken met het bolkran over een weck ofte 2, doen hadden hij een schellink 

van dieselfde tabbaert mede gehadt.  
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Ick heb Eefert Janse gegeven van mijn manijste tabbert met gitten gebort om een nieut lijf 

daer op te maken, behalven die rech ende nieuwe mouwen, daer toe tesamen 3 gulden ende 

toe goet met die sijt 16 stuivers ende Agge heb ick het nerlijf laten foeren, daer 14 stuivers of 

gegeven, komt tesamen 4-10-0.  

 

Ick heb het sua tot het suarte karsoffel tot paters noch gehadt 4 elle suart grof stijf bolkran 

daer ick het afterste mede over heb laten halen, om dat die suillick te sat slap was, daer ick 1-

12-0 aen suillick toe gehadt hebbe, met Agge 3 stuivers van naijen gegeven.  

 

Ick heb doen paters nieuwe munijkop gemeten die omtrent 4 dalf fierendel hoech is ende 3 

fierendelen in het ront wit ende sij het wel 300 gulden gekost ende sal noch wel 150 gulden 

koste moeten eer sij vergult is. Noch heb ick sijn schel in het ront gemeten, die is omtrent 

dardalf fierendel ende is tot Uutrecht gemaeckt ende het gekost 62 62 gulden. Pater Van der 

Mijen kop is mede soo hoech, mijnheer Katers is omtrent een fierendel lager min een half 

sestienendel.  

 

Ick heb van Lijsse van Muijnckedam gekoft anderhalf elle smaldoeck tot 3 frijflappen van 0-

4-4 die elle, tot het is omtrent 4 dalf fierendel bret.  

 

Arijaentge heft er 5 talf elle of tot 2 boesel, komt 1-1-0 te belopen, het geen ick haer 

verschoten heb. Ick heb Arijaentge daechs hier na, wesende op Sinte Bartelmiesendach noch 

gegeven 8-10-0, om dat sij een paer kousen met een paer schoenen ende myu muijlen met een 

kraech kopen sou, al waer sij te Aldergotshaijlijgen avent anno 1641 mede betaelt.  

 

Ick heb Agge op Sinte Bartelmiesendach een paer verwiele moutgis van mijn ouwe rossis 

ferwielen tabbert gegeven met een borate schorteldoeck, allebaije al gemaeckt ende gedaen.  

 

Die koperen pan daer die kaersen op staen tot mijnheer Katers op het klaijnne outaertge is lan 

3 fierendelen in een sestienendel ende bret een half elle in ruij[m]  een sestienendel ende het 

kasse sal tusken die pijl staen in bret wesen 3 fierendelen, het late is hoech 7 dalf dij d[...]  

 

[fol. 62 verso] [scan 77.18] [linkerpagina]  

 

[linkerkolom]  

 

Tot die preckheers is die eerstemael met mijn suarte goet dat ick daer gebrocht hebbe die 

uutvaert van Marij Nordinchs94 gehouwen.  

 

Ick heb van Marij Jans die tot Aechte Boecke in die Groene Papegaij plech te wonen een elle 

kant tot een kap gekoft van 2-10-0 die elle. Nichten hebben allebaij mede van dieselfde kant 

tot elckx een nerstyck. Noch heb ick een ent gekoft van 3 elle dat een tulp kante is van 14 

stuivers die elle, komt 2-2-0. Noch heb ick een ent gekoft van 2 ell in scharp 3 sestienendelen, 

dat ick voer 2 elle betaalt heb, komt 1-4-0. Noch heb ick 2 elle kant van 15 stuivers die elle, 

komt 1-10-0. Noch heb ick een ent van een elle min een sestienendel voer 9 stuivers met noch 

een ent van dardalf fierendel van dieselfde kant voer 6 stuivers, komt die 2 tesamen 15 

stuivers die elle, hadde 12 stuivers gegouwen. Noch heb ick een ent van een half elle mijn een  

st sestienendel voer 5 stuivers die elle, hadde 14 gegouwen, dit is tot een halfe. No Noch heb 

                                                 
94

 Begraven Alkmaar (Grote Kerk) 21 aug. 1641 “juffrouw van Nordingen” (dtb Alkmaar); Zie haar portret door 

C. van Everdingen (collectie Provenhuis Van Nordingen, Alkmaar). 
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ick een half elle min een sestienendel tot een halfe van 7 stuivers die elle, komt 3 stuivers te 

belopen ende alle die kanten tesamen komt 8-9-0.  

 

Noch heb ick van Mari Jans gehadt 2 elle kant daer ick of gehadt hadde, komt 1-10-0, met 

noch een ent van 2 elle mijn een sestienendel, daer die sij van joffrou Basse een kron mocht 

gehadt hebbe, daer heb ick het noch voer 1-18-0. Noch heb ick 3 fierendelen [m]in anderhalf 

sestienendel kamerijckx doeck van haer gehadt tot een nusdoeck om die hals te dragen tot die 

kant die ick heb laten dicten, van 3-5-0 die elle. Komt in het gehel 2-14-8, komt tesamen 6-2-

8.  

 

Ick heb van Lijntge die met die kram komt, gehadt 27 elle min een fierendel wolle damast, dat 

een kamelotte blom is van 1-6-0 die elle, tot een tabbert met mouwen daer in, komt tesamen 

34-16-8. Noch heb ick daer toe gehadt 23 elle kort van 3 blancken die elle, komt 2-11-12. 

Noch 6 stuivers aen sij, noch van toegoet gegeven 3-5-8. Noch Efert van maken gegeven 5 

gulden ende Age Jakopx van een paer mouwen gegeven van maken met een lijffe daer toe van 

hetselfde stof om in mijn iacke te dragen elf stuivers, soo dat het mijn met malkander kost 46-

10-12. Nu heb ick noch tot een lijf ende een paer mouwen over gehouwen. Noch heb ick tot 

dieselfde tabbert gehadt 10 elle mijn een fierendel lijnt van 0-3-12 die elle, komt tot 1-16-8. 

Komt met het bovenste te belopen 48-7-4.  

 

Ick heb van Nel Tijse een kapijttelstock gekregen daer Maria boven aen stat, dat van die 

susters gekomen is.  

 

Ick heb tot Jacop Willebortse 2 ofte 3 haijlichgis geroijlt ende een gekoft van 3 grot.  

 

Ick heb een haijlijchge op het stathuis gekoft voer een stoter.  

 

Ick heb een paer klaijne geferrvde pullittgis met vergulden rantgis in die kramme gekoft voer 

5 stuivers.  

 

Ick heb een tonnijttge suartsel gekoft voer 9 dalfe stuiver.  

 

Ick heb 6 mettgis grau orrijtten van maseur, het mettge voer 5 talfe stuiver met noch 4 mittgis 

witte orijttgen van Jacop Boeckedemel van 5 stuivers het mettge.  

 

[rechterkolom]  

 

Ick heb in die kramme een ende kant gekoft van een elle min een sestienendel met 3 ende van 

een hal[fe] elle min een sestienendel, met noch een ent van een half elle, met noch een ent van 

5 sestienendelen, al die 6 tesamen voer 2 gulden.  

 

Ick heb mijnheer Kater een nieuwe kron gegeven van 2 gulden om mijn broers salijgers 4 

jaergetij te doen ende pater Dirck die heb ick een halfe rijckxdaelder gegeven doen ick mijn 

mijn outaergoet daer brocht. Die doe mede voer mijn broer een las, soo dat ick het nu niet van 

mijnheer Molanesen men te laten doen, om dat hij nu uut het Blauwe Paert is.  

 

Ick heb Aegge van 5 gele halfponts wassen kaersen gegeven tot dieselfde jaergetij 2-7-8, tot 

paters had ick doen mede kaersen gestiert.  

 

Ick heb van het jaer mijn huis laten ferruwen, daer ick Albert Janson van gegeven heb  
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47-15-0, doen daer is 3-16-8 in gerekent dat hij noch met die serrv verdient hadde tot pater 

Dircke om het ferhemelt weder over te hout ferruwen, soo dat het autaer met het verhemelt tot 

paters met malkander wel gekost heeft 122-6-8.  

 

Ick heb tot Neltge Klaesse, die Isbrant die steboe het in die Huijgebrouwer Strch, gekoft een 

ent van ruijm anderhalf elle van die dubbelde harte kant voer een gulden met een eent van 

anderhalf elle in een half fierendel voer 15 stuivers, met noch een ent van anderhalf elle in een 

hal min een half fierendel van het tonnijttgis kantge, mede voen een gulden met noch 

anderhalf elle min een sestienendel tot een halfe van 4 stuivers, komt tesamen 2-19-0.  

 

Ick heb op het Dronckennort een nieuwe houten schop gekoft om het snu mede te schoppen, 

daer ick 5 stuivers voer gegeven heb.  

 

Ick heb met neef ende nicht Van Eenijgenburch gewest een dach ofte 2 voer Sinte Kosmas 

ende Damiaen daer te bevert ende Kornelisse nicht ende Belittge nicht mede ende ick hadde 

een paert bij neef die sijne, daer ick hem 1-8-0 voer gegeven het, dan hij het noch al te luttel. 

1-4-0 geeft hij altijt voer het paert soo hij saijt, dan hij horde merder te hebben voer die hafer.  

 

Ick heb mijnheer Kater gevraecht op Sinte Michielsavent om op die engelen die op die 

pijlaers die op het heck staen of ick dat licht geven moet ende offen sij al die dienst doer 

mogen branden, in die plaets datten sij nu eerst op gesteken worden als men Santtus schelt. 

Ende hij het ia gesaijt, dat ick het Age seggen sou dat sij daer op past, die het aengenomen het 

ende op Sinte Michielendach anno 1641 is het eerst ge begonnen.  

 

Ick heb tot Jannijttge Kornelisse in die kas gehadt elf talf elle bant tot 6 huijfen ende oock 

laken bekeken tot huijfen van 2-12, dat sij seer pres, met laken van 1-14-0 dat se oock seer 

pres ende oock hadde Jannyttge Heinderijckx daer van het grofste tot huijfen gehadt ende saij 

dat ick 5 fierendelen tot die hebben moet ende 3 borrijttgis voer of gesnen, dan lopt daer een 

stijcke over. Ende nu heb ick een elle van maseur Nobel in 3 sestienendelen gekregen van 

haer aijgen geret laken, want ick geen 5 fierendelen hebben en wou.  

 

[fol. 63] [scan 77.18] [rechterpagina]  

 

[linkerkolom]  

 

Ende nu saijt Jannijttge Kornelis dat dat laken [.] tot die huijfen allen m[o]t wesen tot mijn 

patron, dat ick die borrijttgis noch besonder hebben moet.  

 

Mijnheer Kater saijt mijn datten sij 13 ofte 14 elle tot een ornament tot synenden moeten 

hebben van fijn ferwiel, ment hij. Ende sijn autaer is lant lang 7 dalf voet ende hoech 3 voet in 

8 duijm ende het bancke op het autaer is hoech elf duijm ende Kornelis nicht schrijft wel van 

omtrent 18 elle fluwel ende haerluijer franien aen het voerhanchsel nemen sij veel op een half 

fierendel van lanchte ende die banckis franien dat op het autaer staet nemen sij op anderhalf 

sestienendel altijt soo veel korter als voer aen.  

 

Ick heb op Sinte Lukasendach, wesende den 18 october anno 1641 een gulden gegeven voer 

die maijt haer hoftgelt, wesende voer het jaer 1640 so sij seggen.  

 

Ick heb in die Hautil tot Klaes Tewissis 6 kandelaers van lijnden hout laten draijen, 4 voer 

mijnselffen, eenen grot ende 2 wat klaijnder die na pater Dircken eens sijn grotste gedraijt sijn 
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ende die ick op mijnheer Katers klaijne lieve autaertge voer het Haijlijck Blotskasse setten sal. 

Daer ick voer die 6 heb moeten 5 gulden geven ende paters stont mijn het stijck voer 12 

stuivers. Dan om dat het hout nu so veel dierder is, most ick 4 stuivers mer geven als 16 

stuivers het stijck, dan des heb ick noch een allelens als die klaynste is toe, die een schuer in 

die voet geborsten was, die ick tegens die 4 stuivers reken.  

 

Ick heb Willem Tuenisse 7 koperen platgis laten maken tot die 7 kandelaers op te leggen, daer 

ick 4 stuivers voer het stijck geven moet, komt tesamen 1-8-0.  

 

Ick heb op den 22 october een sacke anno 1640 een sacke sout laten halen dat maer 

aengetaijkent is, daer ick 2-8-0 voer die kop gegeven heb, hier van gegeven op den 24 julijs 

anno 1642, 3-7-8.  

 

Ick heb van mon frere Nobel een halfe oos gehadt daer Aelbert Jansen die schilder ende 

Pietertge Markisenen wijf die andere hellift tesamen gehadt hebben, komt voer mijn hellift  

50-0-0 ende van broijen gegeven 6 stuivers met 4 stuivers voer het bier.  

 

Ick heb Jannijttge Kornelis die naijster besijen mijnheers port ende Maddalen hier after met 

Willem Moer, Beiateris, Sillittge, Itge, Rijsse, Trijntge Tatens, Anne Luijtgis, Nel Symens, 

het mannyttge in die Ramme, Tuenisse met het wy Lijsbet met die slimme hals ende blijnde 

Marijttge, elckx een huijspot.  

 

Ick heb mijnheer Kater saterdaechs voer Alderhaijlijgen 10 rijckxdaelders gegeven tot behoef 

van die schout, komt 25 gulden.  

 

Ick heb mijnheer Kater, Molanes ende die minnebroer met die preckheer elckx tegen 

Aldersielen gegeven 1-11-8 en halfe dukaton om voer mijn vrinden sielen te bidden.  

 

[rechterkolom]  

 

Ick heb van het wijf in die Kapelstech een strote boecken gehadt voer 2-5-0 die stroo ende 

over een maent als sij die andere bocken krijcht, soo sij beter is, sullen wij se weder roijllen.  

 

Ick heb tegen Aldergotshaijlijgen gehadt van Aegge Jacopx 7 halfponts witte wassen kaersen, 

me 6 halfponts met 4 half fierendels om op het autaer te setten, komt aen gelt 3-17-0.  

 

Ick heb Willem Tuenisse van een rant dat dat van mijn kandelaer gebroecken was, gegeven 7 

stuivers om een pen op te maken om op die kerck een waslichge op te setten om bij te lesen, 

noch een halfe stuiver gegeven Aegge voer een waslichge.  

 

Ick heb van het jaer tot Allit Pieterse gehadt 40 pont kaersen van tusken die 12 ende 13 in het 

pont met 3 pont van die 8 in het pont ende een pont van die 6 in het pont. Ick hadde noch 9 

kaersen van over jaer van die 6 in het pont, met een pont dunne, het pont is 7 stuivers, komt 

over die 44 pont te belopen 15-8-0. Des heb ick daer dardalf pontt smer daer tegen gebrocht, 

noch 6 pont van die 12 ende 5 pont van die 6 ende 5 pont van die 8 na gehadthaelt.  

 

Ick heb Tijmen Luijckesse daechs na Sint Willebort voer die schameluij gegeven 5 halfe 

rijckxdaelders, komt tesamen 6-5-0.  
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Ick heb van het jaer van Jacop gehadt 54 pont kas van 13 gulden het 100, komt met die 

waechwicht te belopen 7-2-0.  

 

Ick heb van het jaer aen fierendelen queperen gekocht, om bij het laeste op te setten in een 

nieuwe pot, 3 pont peren daer ick anderhalf pont scucker toe gehadt heb ende die suicker heb 

ick met een half bierglas met regenwater op het fier geset om die suicker te doen smelten ende 

doe die pot soo ende die suicker gesmolten was, doen heb ick daer die peren in gedaen ende 

doen op kolen laten koken van smorgens of tot savens toe eer het wel was. Dan die pot en 

most niet toe gedeckt sijn ende doen in een pot op gedaen ofte in een glas om daer in wech te 

setten. Ick heb se noch in een kanaertse pot gedaen ende al had ick noch een half pont peren 

mer gehadt, het sou evenwel noch in dieselfde pot gemogen hebbe. Sij moeten ten naest 

naeste bij kout sijn als men se over leggen willen.  

 

Ick heb mester Klaes van der Heck gegeven van van die 7 kandelaers 7-10-0. Hij aijste 1-5-0 

van het stijck van die 6 die vergult sijn, met een gulden van die wit met vergulden bantgis. Nu 

isser aen die wit een half boecke gout gegaen ende aen die andere 6 isser 9 boeckis gout aen 

gegegaen ende ick hadden hem 10 boeck gegeven, soo datter een half over gebleven is. Ende 

ick hadde voer elcke boecke 13 dalfe stuiver gegeven, komt aen gout te belopen 5-19-0. Ende 

5 gulden van draijen gegeven, soo dat mijn elcke vergulden kandelaer kost 2-16 2-16-8. Ende 

die wit kost mijn 1-10-0, want die wit had ick toe om dat daer een barst in het hout was of als 

ick die andere op 16 stuivers het stijck reken, soo heb ick hem voer 4 stuivers ende sij belopen 

met malkanderen 18-9-0. Ick heb dese 6 vergulden kandelaers eeven hoech gerkent het gout 

vo dan die 2 die ick op die kerck brenge sal om voer het kasse te staen, daer ick aen elck 

anderhalf boecke gout gegaen ende die andere 4 elck een 5 ofte 6 bladen meer.  

 

Ick heb van Agge Jacopx 2 halfponts witte wassen kaersen toe gehadt daer toe gehadt, komt 

1-2-0.  

 

[fol. 63 verso] [scan 77.19] [linkerpagina]  

 

[linkerkolom]  

 

Ick heb Alckmaer kermis doen ick die neffen met die nichten Opstraet ende heernef met die 

frinden van hier bij malkander te gast hadde. Wij waren met onse tualefen ende mijnheer 

Kater die hadden ick mede genot bij, om datter heerneef was. Dan die en wilde niet komen, 

dan ick heb hem anderen daechs een hoen aen het spit verwarment met een paer koninnen, 

eelckx een platel met een platel daer op gedeckt, gestiert met een grot aerder sasier met wel 

anderhalf fierendel kappers mede moijtgis toe gedeckt ende doen tot 3derlaij toe e in mijn 

grafwe tiende mantge geset met 2 ooren ende daer een schone hanchdoeck daer over ende dat 

van Age die naijster dat toe laten brengen op Sinte Lijsbetendach, wesende dinsdaechs van die 

kermis, om dat ick mende dat mester Kornelis neef sijn gast smiddags wesen sou. Ende doen 

Age met Jannijttge Kornelis mede samen een warm konin gegeven met een paer bolle 

wittenbrot, datten sij oock wat kermisse souwen, want ick het altemael over gehouwen hadde. 

Al hoe wel ick maer een bout van elf pont met 2 paer koninnen met een paer geweldige, grote 

hoenderen ende een pastaij met een manchgeltoert, elckx van 1-4-0 ende savens weder een 

farse mangeltoert van 1-4-0.  Die honde[r]en hadden Jacop mijn gekoft ende kosten tesamen 

boven een kron niet ende oock was hij mijn kock als dat hij het briede, daer ick hem een 

dartiendalf voer schonch sonck dan hij oock met gewelt niet hebben en wilde. Ick hadde na 

van Stoop een marsepaijn van 1-16-0 met noch 12 plateltgis daer bij, 2 met slechte gesukerde 
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amandelen met 2 met sukert fiersaet gekartelt, met 2 gekonfijtge pueperen die ick selfs 

gemaeckt hadde, 2 met roo letters, met 2 met karstanne, 2 met klaijne sijnck noten.  

 

Ick heb Harmen een paer enckelde Spaens leren schoenen laten maken, daer ick hem een 

gulden of gegeven heb.  

 

Ick heb Harmen Tijmense van een nieuwe sluetel gegeven van maken tot het slot van mijn 

voerkamertge ende voerkueken, om dat Arijaentge die sluetel in het slot van die voerkueken 

gebrocken hadde, om dat sij het op sluiten sou, 10 stuivers.  

 

Jacop het mijn 2 rommers gekoft, Pieter Govertsis een van een half pint, gelicken maseur daer 

oock een soo nam ende een noch veel groter daer omtrent een pint in mach, het stijck voer 4 

stuivers.  

 

Ick heb Marijttge Davits die wachtmesters frou gegeven 1-4-0 van baij mijn lappis die ick op 

mijn hoft draech van het haer wat te veranderen.  

 

Pater Van der Mijen muijnij is eeven hoech als pater Dircke, te weten 4 dalf fierendel ende 

mijnheer Katers is een fierendel lager op een een half sestienendel na ende paters 

wieroeckxfat met het schuijte daer die wierock in is met het tancgette het tesamen gekost 130 

gulden.  

 

Jan Pauuelse het het gemaeckt met die kop oock ende nu maeck hij noch een lamp mede voer 

die kerck.  

 

Ick heb Jan die turfdrager hier after gehadt om het snu uut mijn goten te goijen ende aen die 

Moeriaens sij gegeven 8 stuivers, gelicken peet Annijttge ende Annijttge Heinderijck elckx 

van haer goten oock gegeven hadde aen Pieternellen sij. Heb ick voer mijn hellift 6 stuivers 

gegeven, om dat dat quaer was om doen, saij hij.  

 

[rechterkolom]  

 

Ick heb mijnheer Kater daechs na Sinte Lucij een half rijckxdaelder gegeven om een dienst in 

stijltge te lesen voer mijn vader salijger, om dat het nu soo gelegen komt dat die sack nu soo 

met pater staet, ick en heb ‘t geen kaersen gegeven. Het is sijn 30 jaer dat hij doot is gewest.  

 

Guirt Jans die naijster het voer mijn van Marij die sierster 6 tackis met blomme laten maken 

tot 2 waskaersen om voer het Lieve Frouwenkasse van het Haijlich Bloet te setten, daer sij 3 

gulden voer hebben most ende hadt het niet voer die haijlijchge kerck gewest, soo sij saij, soo 

most sij van het stijck 2 stuivers mer gehadt hebben ende ick heb Gurtge een dukaton gegeven 

3 stuivers voer haer.  

 

Ick heb mijnheer Kater een dartiendalfe stuiver gegeven om dat hij briefgelt het moeten 

geven, om dat hij altemets op Haerlem geschreven het, daer hij briefgelt of het moeten geven, 

om dat hij aen heerneef van wegen die sulfersmit om het Haijlijch Bloetskassis wille doen. 

Hij en wilden het niet hebben ende saij dat hij het beschaijt bij kennis gekregen hadde ende 

wilden hebben dat ick het voer ons baijde om gots wille soude geven, het geen ick gesaijt 

hebbe dat hy doen soude het geen hem geliefde.  
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Maseur het te karstijt die kaersen op het autaer gegeven ende ick hebber een op het klaijne 

autaertge laten setten, komt elf stuivers.  

 

Ick heb tot France naest maseurs gehadt 15 brotgis van 6 talfe stuivers, komt 4-2-8 met noch 

15 duijvekatertgis tot Gerrijt de komt mede 4-2-8 met een duijvekater voer nicht Katrijna van 

1-10-0.  

 

Ick heb nieuwe jaersavent met brij gestiert Giert Jans, Giert Jacopx, Jannijttge Kornelis, alle 

die 3 naijsters, Griet Elleberts, Annijttg Hamme, Willem Moer met Maddalen hier after. 

 

Anno 1642  

 

Mon frere Nobel is met maseur Nobel van Haerlem tuis gekomen soo als sij daer 2 dagen 

gewest hadden op nieuwe jaersavent ende heeft aldaer wesende 5 silleferen vergulden 

penninchkis gekregen van mijnheer Baudewijn Kats, daer ick daer oock een of hebben most, 

het geen tot een gedenckenis is van vaer Joost salijger ende elcke raijs als men hoechtijt hout 

ende dan een letanijtge leest, soo het men follen oflaet. Op die eene sij staet Onse Lieve Frou 

ende op die anderij sij staet Sinte Barnardis.  

 

Ick heb van Jacop die boeckebinder een medetacijtge gehadt op het frouuenhoetge om tusken 

karstijt ende Lichtmis te lesen, voer een braspenninck.  

 

Ick heb Tomis Pieterse over die fismart een nieut hart in mijn petwaterspomt laten maken, 

daer ick hem een gulden voer gegeven heb.  

 

Ick heb op den 15 janneuarij noch 16 pont kaersen na gehaelt, 6 pont van die 12 met 5 pont 

van die 6 in het pont, met 5 pont van die 8, het pont 7 stuivers, komt tesamen 5-12-0.  

 

[fol. 64] [scan 77.19] [rechterpagina]  

 

[linkerkolom]  

 

Ick heb tot Tet Janse gehadt een bovenentge van een heel brot suiker. Het woech 3 

fierendelen, het pont was van 16 stuivers. Met noch 3 pont potsuiker van 10 stuivers het pont, 

komt tesamen 2-2-0.  

 

Ick heb tot Neltge Isbranden op die Mient een 4 kant eeken dosen gehadt om die sierde 

blommen in te leggen, die op die kerck aen die wassen kaersen moeten, daer ick 7 stuivers 

voer gegeven heb.  

 

Ick heb tot Jacoppen een boeckge laten binden, daer 5 in een komen. Het vorste is Die 

Ongbevlechte Ontffanckenis van Onse Lieve Frou, het twede is die gebeden van Briittge Die 

Enggelse Offeningen, het darde Het Hofken van die Hemelscher Wellusten, het 4de Die 

Gebeden van Briittg, het fijfde Den Vrindelijcken Adieu, daer ick 18 stuivers voer gegeven 

heb.  

 

Ick heb Arijaentge op den 17 janneuarij anno 1642, 10-10-0 gegeven voer een fierendel jaers 

heuir, al waer sij te Lichtmis 1642 betaelt is.  
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Jacop het mijn een half kinnijttge harinch gekoft daer hij 2-12-8 voer gegeven het met die 

exsis.  

 

Ick heb van het jaer 3 mettgis mel verbacken aen die schamelluij haer pannekoecken met 2 

mengelen melck ende 4 kop butter, omtrent die kop koste 7 stuivers. Daer het mijnheer Kater 

een dosijn of gehadt met Jannijttgen Heinderijckx ende Marijttgen Arents in het gasthuis ende 

het bestevaertge in die Raemme, komt 4 dosijn. Nu het Giert Jans, Giert Jacopx, Jannijttge 

Kornelis met haer Age, Dieuer Jans, die onse Agis muet is, Willem Moer met Maddelen hier 

after, Griet Elleberts, Neel Sijmes, Annijttge Hamme, Trijnte Tatens, Sillitge, blijnde 

Marijttge, Beiaterijs, Rijsse, Itge, Griet Willemsen Kornelijsse, Jannijttge Jans after mijn 

susters, komt tesamen 18 half dosijnen met 4 helle dosijnen ende het heeft mijn ontrent gekost 

2-12-0. Ick hebber al langger als 8 uren daer over gebacken.  

 

Ick heb 9 pijllijttgis van Stop gehadt voer 4 stuivers.  

 

Ick heb die stoel besijen die betste op het groste kamertge Kornelis Dirckse een nieuwe bom 

in laten maken, daer ick 6 stuivers voer gegeven heb.  

 

Ick heb mijnheer Kater daechs voer Sinte Pauuelisen Bekerendach een halfe rijckxdaelder 

gegeven om een dinst voer mijn te lesen als het hem gelegen komt.  

 

Maseur Nobel het tot Amsterdam voer mijn een lampet geroijlt voer 2 tijnnen pullen die ick 

hadde, des het sij 7 stuivers voer het tijn noch toe gegeven met 16 stuivers voer het fasoen, 

komt tesamen 1-3-0 ende ick hadde selfs een nieut kaesplatel, dat ick nu daer toe gebruijcken 

sal.  

 

Mon frere Nobel het mijn een messe tot Amsterdam op die buers gekoft van suart met silfer 

ingelaijt ende een setge daer toe voer 1-12-0.  

 

Noch het Lijsbet mijn tot Amsterdam een potefrace tot mijn kragen te dragen van witte sij, 

voer 8 stuivers.  

 

[rechterkolom]  

 

Noch het nicht Katrijna mijn 7 dalfe fierendel taf gekoft tot Amsterdam tot een schorteldoeck 

gekoft van 2-14-0 die elle, komt over die 7 dalf fierendel te belopen 4-8-0, noch 3 [xx] elle 

bant, komt 6 stuivers 12 penningen.  

 

Maseur Nobel het mijn tot Amsterdam gekoft 33 elle kort tot een tabbert met een kuers met 

13 elle pomet tot een manteltge, die elle is van alle baij 3 stuivers, komt tesamen 6-18-0. 

Noch het sij mijn gekoft 16 brede pomet om onder om die tabbert te leggen. Die elle kost 5 

talfe stuiver 3-10-0. Noch een half fierendel suartte sij komt 1-12-0. Somma tesamen 12-2-0 

blijckende bij die quijsancij.  

 

Noch het maseur mijn tot Amsterdam gekoft een lap kaf van 33elle 33 elle in een half met 

noch 10 elle een lap van 10 elle min een fierendel, komt tesamen 43 elle in fierendel, het geen 

ick betaelt hebbe. Dan nu heb ick noch scharp een fierendel toe, het is altemael Bruchse maet, 

het is ongeschoren kaf op een satijnen gront daer ick een tabbert met een kuers ende een 

mantelge met mouwen of maken sal. Die elle kost 5 gulden, komt tesamen 216-5-0. Uut die 

lap van 10 elle min een fierendel, daer het Eevert Janse scharp 10 elle uut gemeten, mat hij 
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mede al ruijm een fierendel meer uut, nu heb ick noch 4 dalf elle over gehouden. Hij het 4 elle 

tot het manteltge gehadt fe behalfen die bef ende lasse ende 2 elle tot die wouwen.  

 

Ick heb Harmen gegeven 2-10-0 van een paer trijpte muijlen met een paer Spaense leren 

schoenen met 3 elle gouwe ende sijen kort, die elle is van 5 talfe stuiver. Met Age een stoter 

van op naijen gegeven 3-5-0.  

 

Ick heb op den 24 janneuarij anno 1642 weder tot Aeriaen Elkesse mijn eeckfatge laten follen 

daer 3 mengelen in gegaen is in een slepe. Het mengelen is 16 stuivers, komt tesamen 2-12-0.  

 

Ick heb nicht Katrijna tegen Onse Lieve Frou Lichtmis doen sij die bruijt wesen sou, mijn 

silferen naeldekokertge gegeven, dat ick van suster Van Alckemade hadde, met een 

oorlepeltge daer in, gelicken een silferen spelt. Noch heb ick daer gebrocht 5 silferen naelde 

om mede te naijen, 2 hele grote van mijn met 3 helle fijne om lijnnen mede te naijen van 

suster Van Alckemade, daer sal nicht Anne mede 2 ofte 3 of hebben.  

 

Ick heb van Dieuertge Kornelis gehadt een half dosijn duaijlen van elckx een elle lang voer  

1-6-0.  

 

Als men hem gebrant ofte gebroet hebben sal ende als het gekoelt is met karmelck ofte met 

gist, soo sal men over het seer een duijndoecke leggen ende smeren ‘t over met een fertge met 

brantvernis ende laten ‘t daer op leggen tot dat het gebetert is, dan sal het vanselfs of fallen.  

 

[fol. 64 verso] [scan 77.20] [linkerpagina]  

 

[linkerkolom]  

 

Ick heb tot Tomis Pietersis, tijnnegieter, een lampet met een becken gekoft dat van Froutge 

Houtmans gekomen was, daer in die midden van het becken een hoft in staet. Het wecht ruijm 

6 pont in 6 loot, het pont tin is 12 stuivers ende hij wou 15 stuivers van fasoen hebben. Een 

nieut is een daelder van fasoen ende als hij het te heuir laet gaen, dan is het 6 stuivers van 

heuir ende dat nieuwe lampet dat mijn Lijsbet van Amsterdam gebroch hadde daer sij 16 

stuivers van fasoen gegeven hadde, dat sou hij daer weder aen nemen ende ick sou 6 stuivers 

op toe geven. Des sellen 't sij het schon schuijeren eer ick het tuis krich ende ick heb behalven 

mijn lampet daer bij gewoechgen een tijnnen schenkbort dat die steel al eens of gewest is, met 

2 soutwafaten die 8 kant waren, met een mostertpottge ee ende een klaijn tijnnen kannijttge 

van kantijn dat noch van bestemoer salijger gekomen was. Des krech ick noch een rijael aen 

gelt toe nu als ick nu het ferlies van mijn lampet reken, soo staet het fasoen mijn voer 7 

stuivers. Het is noch heel moij ongeschent.  

 

Ick heb tegen Lichtmis van Aegge Jacopx gehadt 4 grote kaersen om op het autaer te setten, 

met 2 had ick daer selfs met 2 klaijntgis ende dan noch een om tuis te nemen, komt 3-15-0.  

 

Ick heb tot Stope een pijntge roswater laten halen voer stui 6 stuivers.  

 

Ick heb op Onse Lieve Frouen Lichtmisendach een maijt gewonnen tot een naijster. Elck 

mach met een half jaer of ende dat voer 32 gulden in het jaer ende het sal ingaen maij anno 

1642 ende ick heb bedongen als dat sij als ick het hebben wil, dat sij mede sal moeten wassen 

ende schueren ende mede het huis hellepen schon maken al mede soo het komt. Ick hebbe 

mede gevraecht of het en waer dat ick se eerder van doen hadde of sij dan willen sou bij die 
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tijt op ende of te rekenen ende sij het ia gesaijt als dat sij het wel daer na sijcken sou. Ick heb 

haer een halfe dukaton tot een gotspenninck gegeven, komt 1-11-8.  

 

Ick heb onse Age 1-5-0 om mester Klaes op die Leet, die barbier te geven om dat hij 14 dagen 

over haer voet gegaen heeft die sij gebroeijt hadde.  

 

Ick heb die gotspenninck van deze boven geschreven maijt weder om die weck over Giert 

Jans laten weder halen om oorsaeck dat ick gewaerschout waer om dat sij niet trou en was, het 

geen ick voer waer duer Giert Jans van het volck hadde laten bevragen ende ick heb Giert 

Jans bevolen dat sij se op die kerck in het offer laten lechgen sou.  

 

[rechterkolom]  

 

Ick heb tot Stope 18 pijllijttgis gehadt voer 12 stuivers gelicken Trijn Nanne selfs gebruijckt 

het ende wel bij bevonden het. Hier nicht Anne 9 van over gedaen.  

 

Ick heb tot Neltge Issebranden op die Mient een nieuwe kannewasser laten maken, daer ick 3 

3 stuivers voer gegeven heb.  

 

Ick heb Age dardalf elle bant in haer boratge schorteldoeck laten kopen voer een stooter.  

 

Ick heb tot Maerten Harmessis tegen die bruilloft 7 stop Franse wijn gehadt daer Ramp mede 

of gehadt hadde, komt 4-10-0 met een kron van exsis.  

 

Ick heb tot Willem Willemsis een dosijn korte garense feters gehadt van 2 stuivers het dosijn.  

 

Ick heb Eefert Eefert Janse gegeven van mijn tabbert, kuers ende manteltge tesamen 9 ende 

12 stuivers van noch een streng sij ende balijnnen.  

 

Ick heb een belt van Sinte Domijnijkus van Jan Sijbrantse, die knecht van Pieter Matijse, laten 

snijen na een belt van die pater die op die Sijp staet, laten daer ick hem 10 gulden of gegeven 

heb. Noch 13 stuivers van hout, van schilderen mester Klaes Heck gegeven 1-10-0 ende Jan 

Aeriaense die ebwercker van een ebben voetge daer toe van maken gegeven die eeven allelens 

is als die voet van die silleferen Lieve Frous voet is 10 gulden, soo dat mijn het belt kost 22-3-

0. Ende ick heb het tot paters gebrocht den 15 februuarij anno 1642. Ende heb hem hem 

gesaijt soo hij het eerder moet is als ick het laet weer halen dat hij het mijn dan ma mach tuis 

stieren.  

 

Ick heb noch tot Willem Willemsis gehadt soo een en ander tot mijn tabbert ende kuers, komt 

2-17-1, soo dat het mijn kost met het manteltge met malkander 228-14-0.  

 

Ick heb een vrongetge gekoft om onder mijn tabbaert te dragen doen ick mijn fartegaelijn of 

laijde voer 4 stuivers ende 9 doijt aen bant daer aen.  

 

Ick heb noch tot Stope een kan roswater laten halen, komt 12 stuivers.  

 

Arijaentge het mijn kannijttge met mijn silferen lijttge, het oor midden duer gebroecken ende 

tegen die bruilloft ende ick heb het Enggel Aertse weder het oor met silfer laten beslaen ende 

ick heb hem 1-16-0 moeten geven, die hellift van silfer ende het ander van maken ende nu het 
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tuis komt nu is het leck oock, het geen ick men dat van het breken van het oor niet gekomen 

en was want ick daer bij waer.  

 

Ick heb van mijnheer Kater gekregen vrijdaechs, soo als nicht Katrijna sonnendaechs daer na 

troude, een bul om die haijlijge dagen in te sien eeven allelens als die mijn grotste is.  

 

[fol. 65] [scan 77.20] [rechterpagina]  

 

[linkerkolom]  

 

Doen mijnheer Anderies Ramp95 het hijlijck aen mijn nicht Katrijna Nobel van wegen Peter 

van der Burch hadde wesen versoecken, soo quam die moeder weder met hem 8 dagen na dat 

hij hier gewest hadde, wesende op onse 3 Koningendach ende savens weder met Ramp na 

Bergen gereden om op Rampenbos weder te vernachten. Ende is anderen dach, wesende op 

dinchsdaechs soo als sijluij tot mijnenden ten eeten waren, wederom beschaijt gekomen ende 

sijluij maeckten die werruwaerden als datten sij doen op woensdach weder na Haerlem 

trocken. Behalfen die bruijgom die in die Moeriaen tuis lach als datten sij op saterdach daer 

na doen weder quamen, wesende op nieuue jaersdach wolgens die ouwe stijl. Te weten Ramp 

met sijn frou ende een maijt met die knecht ende aijgen wagen ende joffrou Van der Burch96 

met een wagen met haer soon, die ouste97 met mijnheer Dierout die sijn vocht is ende een 

maijt. Ende sonnendaechs worden die hijlijckse ferrewaert getaijkent ende doen waren die 

vrinden savens op het mael gelicken ick mede daer was ende oock getaijkent hadde ende 

anderen daechs voren sij weder wech, behalfen den bruijgom die vrijdaechs met een jacht met 

mon frere Nobel, maseur ende baijde nichten met Lijsbet ende sijn knecht na Amsterdam 

voer, al waer die andere vrinden van hem mede waren. Te weten sijn moeder, baij sijn 

susters98, sijn broeder met Dierout sijn voecht ende Ramp met syn huisfrou die daer mede op 

een dach quam, soo als sijluij daer een ende ander kofte. Die bruijgom die voer met sijn volck 

wondaechs na Uutrecht, al waer hij saterdaechs daer aen een bot krech ende die bruijt die 

quam vrijdaechs tuis voer het bot ende doen waer die bruijdegom tuis tot manendaechs toe, 

soo als hij saterdaechs sijn twede gebot gehadt hadde ende is als doen tot mijnenden komen 

slapen met sijn knecht tot dat hij troude ende nicht het haer bot gekregen op Sinte 

Appolonijendach, wesende weckx na Onse Lieve Frou Lichtmis. Soo als hij saterdachs sijn 3 

al gehadt hadde ende sullen van die priester mijnheer Kater getrout worden weckx voer 

Vastelavent, soo als het anderen daechs Sinte Matis wesen sal ende dinchsdaechs soo sal die 

brulloft wesen, weckx voer Groue dinsdachs. Die bruijgom is out 25 ruijm ende die bruijt 29, 

soo datten sij omtrent 4 dalf jaer schelen. Dit is geschiet in februuarij anno 1642.  

 

[rechterkolom]  

 

Onse Arijaentge ende Age hebben van die bruijgom gekregen op die dach dat hij trouwen sou 

10 rijckxdaelders, tesamen komt 25 gulden. Hij hadder met sijn knecht 14 dagen tot 

mijnenden geslapen. Hij quamp er op een manendach ende hij troude op een dinsdach voer 

Vastelavent, wesende op den 25 februuarij anno 1642 daechs na Sinte Matis. Ende sijn 2 

susters quamen doen met een maijt mede tot mijnenden woensdaechs voer die bruijloft ende 

die moeder met met sijn broeder ende maijt ende knecht quamen met het bruijlloftsfolck op 

                                                 
95

 Andries Ramp was getrouwd met Cornelia Pansser, die een volle nicht was van Pieter van der Burch.  
96

 Johanna van Sneeck, vrouwe van Oudaen.  
97

 Arnoud van der Burch, tr. 1646 met Anna Nobel.  
98

 Anna van der Burch (tr. George Kieffelt) en Aldegonda van der Burch (tr. Jordaen Poeijt).  



218 

 

Sinte Matisendach daechs voer die bruijlloft ende voeren saterdachs weder gelicken wech om 

dat het sonnendaechs Vastelavent mede tot harenden waer. Ende doen gaf sij weder aen mijn 

maijsens tesamen 4 rijckxdaelders, soo datten sij tesamen gehadt hebben tot verval 35 gulden, 

daer Arijaentge terstont anderen daechs een kamelotte manteltg om gekoft het met een paer 

ferwielen mouwen ende Age een niewe suarte schort met een moij paers schorteldoeck ende 

een paer kamerijckx huijfen.  

 

Ick heb na die bruijlloft gedelt van mijn schuy suijker tot 13 elf steden. Te weten die 

minnebroers my maijsens met pater Dircken maijsens ende baij mijn broers kinderen die 

hebben elckx een heel hart g marsepaijn gehadt met veel andere properhaijt daer bij. Nu 

hebben die kinderen tot Molenvliete de jongenden maijse met Gurte Arijaense kinderen elckx 

een half hart gehadt met andere su suijker. Noch het Marijttge Kornelis, Maddelen hier after, 

Gurt Isbrants Krijnen suster ende Marijttge Pieters sijn broers wijf, Willem Tunen kinderen 

ende Pieter Matijse die beltsnijers kinderen susters kinderen ende baij mijn maijsens, soo dat 

ick 15 derlaij mede gedelt hebt. Noch het ionker Dierout die spelknecht die tot monseur 

Sammers sliep met die heer van Rannau met baij sijn knechsis, sijn knecht mede tot mijnent 

gehadt te slapen.  

 

Noch heb ick Griet Willemsen Kornelis mede wat suiker gestiert, dat is nu 16 derlaij platse.  

 

Ick heb mon frere Nobel, mijn suster ende suager ende baij haer dochters die eerstemael tot 

mijnent te gast gehadt grofe Vastelavents sonnendach. Mijnheer Kater had ick mede genot 

ende die en quam niet. Ick hadde een brasem van een kon kron ende voerts een korper met 

veel grote bas barsen ende waterfis met kappeliau geson ende gebran met een mettge 

wafelkoeck ende 3 half mettgis half pankoeck. Jacop was kock ende die gaf ick 18 stuivers 

voer sijn moeijtge ende ick hadde al over die 6 gulden aen fis. Op het overlop heb ick 

Jannijttge Heinderijckx te gast gehadt, ick hadde haer wafelissertge gehadt te leen.  

 

[fol. 65 verso] [scan 77.21] [linkerpagina]  

 

[linkerkolom] 

 

Ick heb in die eerste weck van die vaste mijnheer Kater gegeven 20 rijckxdaelders tot een 

vereering ende Sijte Maertens een dukaton, komt 3-3-0 ende mijnheer Katers 50 gulden.  

 

Ick heb in die eerste weck van die vaste duer Marijttgen Arents gekregen mijn 2 haijlijchgis 

daer ick Onse Lieve Frou in staet met die 7 droefhaijden, daer ick haer 8 stuivers mede 

gegeven hadde doen die baginnen hier waren ende maseur hadde een halfe rijckdaelder mede 

gegeven om een kapittelstock te laten maken om in een missael te leggen, het geen sij doen 

mede krech ende hadde al van november of tot die minnebroers te Horen gelegen.  

 

Ick heb van neef Van der Burch doen hij dinsdaechs getrout was, doen heb ick andere 

vrijdaechs daer na een haijlijge van hem gekregen daer een Iesus in sit met al die passij 

rontsom hem.  

 

Ick heb Harmen Tijmense van mijn nachtslot after aen die port gegeven van vermaecken 12 

stuivers, om dat Arijaentge daer uut wist te komen ende Krijn gegeven van het onderste slot 

mede te verhelpen 5 stuivers.  
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Pater Dircken Neltge heeft mijn gesaijt mueren die soo of schilleferen, daer sal men nemen 

die raf rauue fellen van stockfis ende sieden die op met water tot dat sij mur sijn ende gieten 

het water dan of ende doen daer dan witsel in ende witten dan daer die muiren mede, gelicken 

in mijn saeltge.  

 

Doen ick op die Hoef waer met maseur ende nicht Anna om Jacop die schutvoerders dochter, 

doen sprack haer moer. Om een lelijcke muer wit te maecken, sou men een hanttge fol 

schillipsant doen in slots water ende daer mede te witten, dat dat dan heel wit opdroechde.  

 

Ick heb van een krammer gekoft 4 rommers, 2 grote van 7 stuivers het paer, met een daer aen 

van 3 stuivers, met noch een daer aen van 2 stuivers, komt tesamen 12 stuivers.  

 

Ick heb tot Eese Janse gehadt dardalf 100 wittge stentgis min 2. Daer of heb ick er ruijm 35 of  

25 in in mijn waterstentge in die gang of geset, die rest staen allegaer op mijnheer Katers 

kerck het 200, ick hadde die 200 voer 15 gulden, om datten sij uutgesocht waren. Die andere 

25 tegen seven gulden ende die rest voer het stijck een stuiver.  

 

Ick heb tot Trijntge Garrebrantse een witte kom gehadt met een blau starrijttge van binnen van 

Enggelse aert gebacken om onder het lafoer op hetselfde waterstentge te setten voer 7 dalf 

stuiver, gelicken sij se bij die dosijnen verkopt.  

 

Gurtge Garrebrants het mijn van Amsterdam gebrocht 2 elle in een fierendel root swachtel- 

lijnt van anderhalf sestienendel bret voer 0-11-12 om in mijn roo gardijn sackis te setten, om 

datten sij te nau sijn.  

 

[rechterkolom]  

 

Tot mijnheer Katers heb ick na manendaechs Roos, soo als het wesende weckx na Onse Lieve 

Frouen Botschap het Haijlich Bloetskasse met het seborijbonnijttge gebrocht, om dat mijnheer 

dinsdaechs na Haerlem foer. Ende doen heb ick daer Kornelis Maertse anderhalfe dach in het 

werck gehadt, met sijn neef een halfe dach, komt met die kalck te belopen 3-10-0, om dat hij 

het bonnijttge in die muer sette ende dan voert stijntgis. Oock heb ick tot Eese Janse gehadt 

200 200 ende omtrent 20 sty wittge stentgis, die 100 heb ick voer 7-10-0, komt tesamen t 16 

gulden. Die 20 waren soo moij niet. Nu hetter Krijn gewest 3 dagen ende Schrijfer 2, komt 

tesamen 3-12-0. Nu heb ick van mijn aijgen hout laten halen ende van maseurs heb ick gehadt 

2 steen lijssis, een bij die duer op die b kerck, die ander bij die raem. Noch aen smaldoeck 

gehadt tot het geen datter of gekomen was om het autaertge te spijckeren om aen te spelden 

met die koperen spijckertgis, tesamen 12 stuivers. Noch 3 stuivers van een houfasse om aen 

het heckge te spijkeren, noch 6 stuivers aen spyckers. Nu he heb ick g Age een halfe dukatoen 

gegeven daer sij in die kas een wittebrots koeck van 18 stuivers soude laten backen om tegen 

anderen daechs smiddachs voer die kloppis, die met haer 8 puamen om die kerck weder schon 

te maken. Te weten die 2 Langedicker tegen over het stechge met Marijttge Klaes ende haer 

suster van Boeckel die daer naest wonen, Neltge Heinderijckx met haer suster die tot Trijn 

Allebertse wont ende Marrijttge Lauueris ende Age die naijster. Nu wat wasser Sijtge 

Maertgens selffer ende Jannijttge Kornelis, die brochten sij een stijck ende doen liep er een 

stijck over ende sij hadde maer eene kop boter gehadt van 8 stuivers, soo dat sij noch 6 talfe 

stuiver van dat gelt over hiel, het geen ick haer gesaijt hebbe op het klaijnne au autaertge te 

legen, om datten die arbaijtsluij van mijnheer sijn bier droncken, om datten sij daer vrochten. 

Nu heb ick Age een halfe dukaton gegeven daer ick een 2 halfponts witte op die vergulden 

kandelaers te setten daer voer het kasse doen mijnheer tuis van Haerlem pa puam ende sijn 
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dienst las, wesende op vrijdach op den 4 april, maer niet en preckte om dat niet wel en was 

van het raijsen. Dan die maechden hadden allegaer die gracij met 2 klaijne kaersis op die 

engelen, soo dat daer 4 stuivers overschot, het geen ick haer heb laten houwen, om dat die Jan 

die loper gewest hadde, komt altemael tesamen 27-8-8.  

 

[fol. 66] [scan 77.21] [rechterpagina]  

 

[linkerkolom]  

 

In den eersten heb ick Harmen Tijmense gegeven van een slot op een koperen plaet van 

binnen met die spuens daer toe 1-16-0 1-12-0 tot het bonnittge van die minnebroer om op het 

klaijne kercke te setten daer die seborij in sal staen besijen het autaer, dit is in maert begost te 

maken. Noch aen Pieter Matijse gegeven van het beltsnijen 33 gulden. Noch heb ick Jan 

Sybrantse die beltsnijer gegeven tot drinckgelt 13 dalfe stuiver, noch Jan Pieterson gegeven 

van het hout ende maken tesamen met die lijm ende spijckers 33-9-8 ende noch Klaes 

Auwelse van die Lieve Frou ende die engelen van op te maken een schoft, komt 5 talve 

stuiver. Noch mester Klaes Heck gegeven van het kasse 52 gulden. Hij rekende 4 pont voer 

het paneltge van schilderen ende 5 pont voer het bonnijttge, soo dat het 9 pont tesamen gewest 

sou hebben ende nu is het 52 gulden. Dees is daer die list ingerekent, daer hij een kron ofte 6 

schellingen of gehadt soude hebbe, die om het klayne autaerte van het Haijlijch Bloetskasse 

laijt op mijnheer Katers kerck. Noch Hemskerck99 gegeven tot een vererinch doen het tuis 

quam 1-5-0, Noch 19 boeckis gout gehadt van 13 stuivers elcke boecke, komt tot 12 gulden 7 

stuivers. Des is die list daer mede of vergult, soo dat daer altijt wel 18 boeckis aen gegaen 

sijn. Dit heb ick tuis gekregen op Haijlich Sakramentsdach. Als ick hier een kron of treck voer 

die list van schilderen ende gout, soo kost mijn het kasse noch 133-3-0 ende die minnebroer 

heft het tuis gekregen op sijn kerck op een sonnendach ende soo als het Sinte Pieter ende 

Pauuelis meteen was, om datter savens tot sijnenden 4 fremde heren komen soude, daer die 

overste uut Brabant een of wesen sou. Die minnebroer het daer noch een boempe in het kasse 

laten leggen, terwil het te schilderen gewest is. Daer 2 stuivers aen hout toe gegaen is met 5 st 

stuivers van maken. Komt nu tesamen te belopen 133-10-0.  

 

[rechterkolom]  

 

Ick heb van mijnheer Kater doen hij dondersdaechs van Haerlem tuis quam van Haerlem, soo 

als het kasse geset was met het bonnijttge ma doen manendaechs daer aen een ofgesettge print 

van hem gekregen daer Onse Lieve Frou aen het tafel sijt met Josep ende Onse Lieve Heer 

tusken haer baijen.  

 

Onse Arijaentge is uut haer heuir gegaen op den 5 april, soo als sij er smaijs anno 1642 

anderhalf iaer gewest sou hebbe ende was noch omt Alderhaijlijgen daer na als anno 1642 

verheuirt. Sij ging savens te half negenen, soo als ick tot maseurs waer ende haer muet die 

brocht haer om ‘t half ur al weer dan ick en begerden se niet weer in ende heb haer noch doen 

haer kleren gehaelt waren, Age gestiert met 4 rijckxdaelders. Komt 10 gulden voer een 

fierendel iaers heuir ende als sij op maij gegaen hadde, soo sou sij maer een halfe gulden meer 

moeten hebben. Ende al hadden ick haer niet gestiert, sij en mocht mijn niet geaijst hebben, al 

hadden ‘t een heel jaer gewest. Soo elck een saijt die plakaten van die stat die houwen soo.  

 

                                                 
99

 Marten Heemskerck van der Heck, zoon van Claes van der Heck.  
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Ick heb onse Age 14 dagen voer Pas een halfe dukaton gegeven, komt 1-11-8 dat te Pase voer 

haer mart wesen sal, daer sij een kort tot haer nieuwe schort die sij om het bruijllijfts ferfal 

gekoft hadde kopen sou, gelijcken sij gedaen het. Het is een sijen dorlochte kort van 5 stuivers 

die elle ende sij is 5 elle wit, soo dat sij nu noch 7 dalfe stuiver over hout.  

 

Ick heb Pieter Pieterse die steenhouwer gehadt, die mijn een stijcke steen tot het gotgate dat in 

het waterstentge in die gang is te pas gemaeckt het, om datter nu stentgis aen sijn met een 

steen in mijn saeltge daer een hoeckge uut was, met steenlijm fol geset het, daer ick hem 6 

stuivers of gegeven heb.  

 

Ick heb dat klaijne kasse met 2 duertgis dat mester Jan Kies in het jaer 1599 het laten maken, 

daer het Haylijch Bloet in te setten gestaen het, op die kerck mester Klaes gebrocht om een in 

het ront daer het Haijlijch Bloet in stont nu een hoo doeck in laten schilderen daer het hooft 

van Fronika staet ende dan voerts te suarten ende te blauuen ende die pullitgis boven op te 

fergulden, gegeven 2-10-0 ende van die b pullittgis met het bortge gegeven van maken met 

een koperen ach daer aen  10 stuivers. Komt tesamen 3 gulden.  

 

Jacop het mijn een half kinnijttge butter gekoft d te Pijnster, daer hij 7 gulden voer gegeven 

het.  

 

Ick heb een houfasse aen die kortois van die schorstien op mijnheer Katers kerck laten maken 

daer ick k Krijn tesamen 4 stuivers of gegeven heb.  

 

[fol. 66 verso] [scan 77.22] [linkerpagina]  

 

[linkerkolom]  

 

Ick heb Jacop Allebertse, schuijtfoerder van die Hoef, gesproken, die mijn gesaijt heeft dat 

Neltge, sijn dochter die tot haer oms Lenert Schotte wont, noch een iaer, te weten tot maij 

1643 verheuirt is ende dat voer 40 gulden. Dan wil sij se een mart daer boven kopen, dat 

mach sij wel doen, maer anders en hetter die moer niet op gestaen ende als het iaer om is, dan 

wil sij bij mijn wel wonen, ofte hadden sij het een 5 ofte 6 weken eerder geweten, soo hadden 

sij oock wel gewilt, maer nu waer sij haer wort quijt.  

 

Ick heb tot Eese Janse in die Goeweck gehadt 400 min 25 stentgis, die sij froijtelarijsses 

noemen van 3-15-0 het 100, die ick in mijn kuekentge geset hebbe ende in mijn bon daer die 

potten in leggen, om dat die muer soo offiel, komt tesamen 13-16 14-1-0. Ende van kalck 

ende sament gegeven daer sij in geset sijn 2-14-0. Ende arbaijts aen Kornelis Maertse gegeven  

4-4-0. Ende noch aen Krijn gegeven die daer mede van sagen ende anders sins aen verdient 

hadde 2 gulden. Noch d Heinderijck, die wesiongen gegeven 6 stuivers, komt tesamen 23-5-0.  

 

Maseur Nobel die het die kaersen op het autaer te Pasen gegeven ende ick heb die paeskaers 

gegeven, van 2 pont met 2 halfponts op het klaijne autaertge, met 2 half fierendels op Sinte 

Michgiels engelen, komt tesamen 3-17-8.  

 

Ick het tot Franse naest mijn susters 15 brotgis laten backen te Pasen, met 12 tot Gerrijt 

Woutersis van 6 talfe stuiver het stijck, komt tesamen 7-8-8.  

 

Ick heb Kuijper van Kastercom gegeven voer sijn moijten, om dat hij niet aijsen en wou, al 

had ick hem niet gegeven 3 schellingen om ende noch een wielbrotge van 6 talfe stuiver voer 
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sijn kinderen, om dat hij die moeijten gedaen het van mijn lant om die belietten elcken raijs 

aen te setten ende die botschap van het lant heen ende weer brocht, hij en waer wel te vren. Al 

en had ick, saij hij, niet gegeven dan ick en wilden het niet om niet, om dat het een schamel 

bloet was.  

 

Ick heb tot Maerten Harmessis gehadt wonesdaech van Paesse een fatge witte, Franse wijn 

van 7 stop, die wijn koste 4 gulden ende die exsis 6 2 gulden, komt 6 gulden tesamen met 2 

stuivers van in brengen.  

 

Ick heb tot Jacop Willebortssis die 4 evanijelisten van wit weer gebrocht. Ick hadde se voer 2 

stuivers gehadt. Nu heb ick er een prijnte voer een stoter weder om aen genomen daer Onse 

Lieve Frou met Iosep ende haer lieve kint in staet met noch een klaijnder printe van een 

braspenninck daer Sinte Antonis die Paduwa in staet.  

 

Ick heb van dat kloppe Annijttg tot 3 doeckis voer het hooft met tot noch een huijffe aen kant 

gekoft, daer ick met malkander 1-4-0 aen gelt hadde.  

 

Ick heb 2 houten platelen in die mart gekoft, een root voer 9 stuivers, met een paers voer 5 

stuivers.  

 

Ick heb Jan Kornelisse een eeken nueck late laten maken, daer ick hem 4 stuivers of gegeven 

heb met Allebert Janse een stuiver van hout ferruwen.  

 

[rechterkolom]  

 

Ick heb paeswonisdach met nicht ende neef Van Eenijgenburch na Op See gewest, daer ick na  

een maijt ging na vernemen ende daer souwer een sien hoe sij er beriet ende die sou 

sonnendachs daer aen komen beschaijt seggen ende sij quam vrijdachs. Sij hiet Age Aris ende 

is 20 iaer out ende heb haer geheuirt weckx voer maij voer een iaer, elckx met een haer iaer 

of, voer 38 gulden. Sij wou met gewelt 40 hebben dan om dat maseurs Engel eerst geen mer 

gewonnen en hadde als 34 ende nu 36, soo en wilde ick geen meer als 38 geven, want 

Marijttge die het mede 36 gulden. Sij sal eerst 14 dagen, saijt sij, voer Pijnster in haer heuir 

mogen komen. Ende ick heb gesaijt van weken voer dat soo dan al wesen 4 ofte 3 weken na 

maij, dan sij sal soo dra komen als sij mach is het gesaijt ofte had sij te maij mogen komen, 

soo had ick haer wel 40 gulden willen geven ende of ick noch een heb ofte geen, het is haer 

allelens. Ick heb haer tot een gotspenninck gegeven een halfe dukaton, komt 1-11-8.  

 

Ick sal een half fat maertsbier uut het anckertge hebben van Kornelis Klaesse van 8 gulden die 

ton.  

 

Ick heb Allebart Janse van witte ferrv gegeven 19 stuivers dat hij op die kerck over het 

Haijlijch Bloetskasse ende het seborij bonnijttge aen die solder verstreken hadde, met noch 5 

stuivers van het bancke van suarten daer Haijlich Bloetskasse op staet, komt tesamen 1-4-0.  

 

Maseurs Lijsbet het mijn een albasteren borrijttge in die krammen gekoft, daer Onse Lieve 

Heer aen die kalom gegesselt wort, voer 1-16-0.  

 

Ick heb Gertruijt ende Gijsberte van Nesse elckx een tafelkoeck met elckx een Schonhoffesse 

koeck, komt tesamen 16 stuivers.  
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Nicht Van Eenijgenburch hadde doen wij daer te Pase ten gast waren, wij waren met ons 12 

menschen ende sij hadden 13 platelen met kost behalfen dan noch 2 met soete oranien appelen 

met noch 2 met klaijne radissis. Sij hadde 2 lamsbouten, een for met een afterbout, een grote 

klafs harst met 2 sto schotelen daer elckx 1 2 ionge hoendertgis in lagen, 2 platelen daer elckx 

2 duijfen in lagen, 2 daer elckx 2 toepetten in lagen ende dan een grote andij harst dat 

smiddachs met soute lamoenen gestoft waren ende savens waren der korenten mede bij 

gedaen ende noch waer daer een hoen in die korts in die midden met sousisses daer boven op 

met een amandeltoert ende een pastaij ende na een grote ma marsepaijn aen harten gebacken. 

Vorts alderlaije bancket ende savens weder die kouwe bouten met 2 halfe schapshoefden ende 

bij die 3 platelen met sla, 2 platelen met schapsvoeten ende bij het laeste 2 platelen met 

asparsis.  

 

Ick heb daechs na maij mijnheer Kater een halfe rijckxdaelder gegeven om een dienst voor 

mijn te lesen.  

 

Ick heb onse Jacop 3 schellingen gegeven tot haer sijn mart.  

 

Ick heb Lijsbet mede 3 schellingen gegeven om dat sij mijn nuesdoeken om mijn hals ende 

ander goet altemet gesteven ende gestrecken het.  

 

Ick heb onse Marijttgen tot Age Jacopse een frouwenhoetge gekoft voer 7 oortgis.  

 

Ick heb Lysbet doen sij me na Uuttert foer met onse folck mijn witte potefraes gegeven die sij 

mijn gekoft hadde.  

 

[fol. 67] [scan 77.22] [rechterpagina]  

 

[linkerkolom]  

 

Ick heb op Haijlijch Kruijsendach, wesende den 3 maij anno 1642, een maijse gewonnen die 

Sint Jacop 15 jaer wesen sal ende hiet Marijttge en is die dochter van Aeriaen die ferruwer 

Janse die ferruwer op den Dick, ende sal in het eerste half jaer geen gelt winnen ende soo het 

ons allebaij after wel bevalt after het eerste half iaer, soo is sij noch anderhalf iaer daer na 

verheuirt, te weten tot maij 1644 toe, voer elcke half iaer 6 gulden, 18 gulden in h die ander- 

half, sij aijste 10 gulden in het iaer ende dat waer 20 in die 2 jaer. Ende nu sal het 18 wesen in 

die 2 iaer. Maer blijft sij maer een half iaer, soo sal sij niet hebben, dat heb ick allen gedaen 

om onse Agge die ick eerst al 12 gulden in het iaer geboen hadden ende na 14 gulden noch op 

maijedach om gelicken onse Iosijn gehadt soude hebben. Hadden sij noch langer gebleven 

ende ick most haer 18 gulden in het iaer geven, het geen ick niet van sin en was om te doen, 

want sij mede niet ouwer en is als Maryttgen wesen sal. Ick heb Maryttgen een halfe 

rijckxdaelder tot een gotspenninck gegeven, komt 1-5-0. Sij sal op den 6 maij anno 1642 in 

haer heuir komen. Marrijttge is mede eeven grot als Age was doen sij gong, te weten 5 voet in 

4 duijm, een half duijm noch groter.  

 

Onse Age is op den 6 maij uut haer heuir gegaen ende sij was op den 9 maij in haer huir 

gekomen, soo als sij hier een iaer gewont het. Ende ick heb haer een halfe dukaton, wesende 

1-11-8 gegeven voer haer naelden ende oock om dat Arijiaentge 5 talf weck wech gewest 

hadde, al hoe wel sij iust soo veel meer niet gedaen en hadde. Age was grot doen sij 4 q quam 

5 voet in een duijm ende doen sij gong was sij 5 voet in 4 dalf duijm, soo dat sij in het iaer 3 

dalf duijm gewossen was. Onse Age het op dieselfde dach dat sij gong van die halfe dukaton 
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een fingerhoet gekoft. Sij voech een gulden aen silfer ende 6 stuivers van fasoen, soo dat sij 

noch 6 halfe stuiver voer naelden hout.  

 

Ick heb op dieselfde dach dat onse Age uut haer heuir ging een klaverblat met 5 bladen 

gevonden.  

 

Ick heb mijnheer Kater een halfe rijckxdaelder gegeven om een sielmis voer mijn moeder te 

lesen, die 30 jaren doot is gewest ende dat in stiltge, om dat het maseur daer mede laet doen.  

 

Lene het mijn een paer kousen gebraijt, daer sij 3-7-0 of hebben most ende mijn quam noch 

een kron van gelent gelt van haer, soo dat ick haer nu gegeven heb 1-7-0, soo dat die kron nu 

betaelt is ende van kluer ge de nacker gegeven van ferruwen 18 stuivers.  

 

Ick heb van het iaer 3 stuivers van emmergelt gegeven.  

 

Ick heb die spijegel die op maseurs afterkamertge boven die kueken laten het glas aen stijcken 

fallen, daer ick in die Hautil weder een ander glas in gekoft heb, daer ick 2-2-0 voer gegeven 

heb ende dan het hij noch 2 stijcken van het ouwe glas toe, daer hij noch 2 klaijne spiegeltgis 

of maken mach.  

 

[rechterkolom]  

 

Die silversmit die het pasbortge maken sal daer het Haijlijch Bloet in staen sal, die hiet Arent 

Lammertse ende sijn frou is een hekelster ende wont mede in die Lange Feer Straet, daer die 

ander wont op het hoeckie van die Berckerros Stech.100  

 

Ick heb Jan Pieterson 3 rampis laten maken tot Onse Lieve Frouwenautaertge daer hij een 

deltge van 10 stuivers toe gehadt heeft met noch een stijck hout eekenhout van 6 stuivers daer 

hij een lijst of gemaeck heeft tot hetselfde autaertge. Noch 2 stuivers aen spijckers ende 2-12-

0 van 2 dagen te wercken, komt tesamen 3 10 3-10-0.  

 

Age Aris van Emmont op See die is in haer heuir gekomen daechs na Onse Liefen Heer 

Hemelvaertendach, wesende op den 30 maij anno 1642 mede op een vrijdach, soo als onse 

Arijaentge op dieselfde dach 8 weken wech gewest hadde. Ende hebbe oock noijt hulpe 

gehadt als Guerte Jacopx 2 dagen aen malkander te wassen. Anders heb ick het noch selfs 

allen gedaen, eerst met Age ende na met Marytge tot dat die andere Age puam.  

 

Ick heb neef Van Eenijgenburch gegeven 3-3-0 voer mijn aenpaert van doen ick met hem na 

Enckhuijsen was op die raijs doen onse folck in het slot fielen. Het paert was 1-16-0. Aeriaen 

Klase die ons foerden we hadden 5 stuivers daechs, voert hadden die paerden met Jacop ende 

Aeriaen vertert 4-4-0. Dat was voer mijn del te weten van wegen het paert dat ick hadde 1-1-0 

ende van die 15 stuivers van Aeriaen daechs voer mijn 8 talfe stuiver, soo dat neef noch een 

stooter van mijn sou hebben moeten, het geen hij saijde veel te veel gehadt te hebben, om dat 

sijn wijf ende Kornelisse nicht sijn suster me waren.  

 

Ick heb van Kornelis Kornelisse gehadt 100 mant tuirf min 5, het 100 was van 28 gulden, 

komt nu te belopen 26-12-0. Ende het drachlon seggen sij mijn is nu op geslagen, in die plaets 

dat ick een kron van het 100 plech te geven, heb ick nu 2-10-0 van het 100 moeten geven.  

                                                 
100

 Lange Veerstraat hoek Berkenrodesteeg te Haarlem. Zilversmit Arent Lammertsz. Verstege.  
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Ick heb onse Emmender Age een frouwenhoetge gekoft van 3 grot ende doen Marijttge t 

gekomen was, doen hadt ick haer oock een gekoft.  

 

Ick heb Jan Kornelisse die kuiper 3 butter ferrindels verkoft met 2 kinnittgis ende een half 

kinnittge voer een gulden ende als die fierendels niet al te schalos en sijn, soo heb men daer 

een schellinch voer het styck, dan hij en wou nu niet meer geven.  

 

Ick heb tot Trijntge Garrebrantse een wit plateltgeteltge gekoft voer 3 stuivers.  

 

Ick heb voer maseur Nobel een schabel tot Josijn die uutdraechster op die Let gekoft om 

Schagen te brengen, met een bon van bijnnen voer 1-8-0 gelicken het haerselfs stonch ende nu 

het Jan Kornelisse kistemaecker voetgis die gedraijt sijn onder aen gemaeckt met een ander 

opslaege boven op ende ront om wat versien van maseurs hout voer 14 stuivers, komt tesamen 

2-2-0 in als.  

 

[fol. 67 verso] [scan 77.23] [linkerpagina]  

 

[linkerkolom]  

 

Ick heb manendaechs voer Haijlijch Sakrament begonnen aen dat roo damasten 

voerhancseltge te naijen ende heb het op een rampe geset ende hebber oock al die 3 enggelen 

of gehadt die ick daer weder op genaijt hebbe. Ende hebber lange ende korte franien mede op 

genaijt die Age Jacops van mijnheer Katers gebrocht heeft. Ende het aen die bort gestaen van 

het beste root ferwielen met die gouwen blommen, om dat daer doen gouwe gestrickte franien 

op genaijt worde. Ende ick brocht het Haijlich Sakramentsavent weder, soo als het gedaen 

was met die r nieuwe lijst daer voer, soo als die doen mede geferrvt was.  

 

Ick heb Frerijck Jacopse op Haijlijch Sakramentsavent 5 halfe rijckxdaelders gegeven tot 

behoef van die schamelluij, komt 6-5-0.  

 

Ick heb Krijn 3 grot gegeven van het rampe mijn te helpen op spannen.  

 

Ick heb op Haijlijch Sakramentsavent Age gegeven van 6 halfponts witte kaersen met 2 half 

fierendels om op het autaer te setten g 3-11-8.  

 

Ick heb saterdachs na Haijlijch Sakramentsdach van Kortekees een fierendel boter gehadt 

voer 27-10-0.  

 

Ick heb doen mede in die Butter Straet een soetemelckx kas gekoft die 13 pont wecht dan daer 

is een barsse in, voer 1-4-0.  

 

Ick heb Age Jacopx van mijn borstrock gegeven van maken 13 stuivers met 7 stuivers van 

stoppen ende van kort ende sij gegeven 16 stuivers, komt tesamen 1-16-0.  

 

Ick heb van Lijsse 5 talfe elle rougoet gekoft tot 2 boesel voer Marijtge, die elle kost 4 

stuivers, komt tesamen 18 stuivers, noch aen bant 3 stuivers.  

 

Onse Age heeft gesaijt op Onse Lieve Frouen Vijsijtasijendach, als wesende den 2 julijus, als 

dat sij te winter blijven sou ende oock heb ick het Marijttgen het daechs te voren het mede op 
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gesaijt als dat sij het haer moer seggen sou, als dat sij tegen die winter wel om een andere 

heuir voer haer mocht sien.  

 

Ick heb tot Piete Kiste van het iaer 4 bos drochde schollen gehadt van 5 talfe stuiver het bos.  

 

Nicht Van der Burch heeft mijn 2 kappen geset ende ick heb 3 fierendelen sijen floers van 

haer over genomen, daer ick haer 1-4-0 voer gegeven heb. Sij wou al minder hebben, die elle 

was 1-12-0, dan het waer wat geel.  

 

[rechterkolom]  

 

Joffrou Kamaij is daechs na Haijlijch Sakramentsdach van Amsterdam gekomen, soo als sij 

mijn oornament te maken bestelt het ende sij hadden mijn 2 briefen geschreven daer ick die 

vracht tot harenden of betaelt hebbe. Dan ick hebber 2 tot Amsterdam aen haer geschreven, 

daer sij in genderlaije maniere gelt en het of willen hebben. Dan sij het om dat het te pas 

quam van het overloop van het fluwel een strock aen drien tot een kappe, het geen sij saijt in 

die kron te souwen belopen, al waer ick geen gelt of en heb willen hebben ende voerts om dat 

sij voer haer moijten niet en sou willen hebben, soo heb ik haer 2 dukatonnen gegeven voer 

haer nicht die op het Baginhof wont, daer sij anders een pont grot alle jaren toe geeft, komt nu 

6-6-0 te belopen.  

 

Ick heb Krijnen nef mede een gulden gegeven voer een paer enckelde Spaens leren schoenen.  

 

Ick heb Age Jacopx tegen Onse Lieve Frou die Personckel 6 witte halfponts kaersen laten 

brengen tot die minnebroers, komt 3-6-0.  

 

Ick heb tegen Onse Lieve Frou de Personckel tot die minnebroers, Age laten brenchgen 5 

halfponts witte wasse kaersen, komt 3-6-0.  

 

Ick heb Albert Janse gegeven van mijn 4 brantemmers mijn aijgen naem van te setten wolgens 

die kuer, 16 stuivers.  

 

Ick heb duer Marrijttgen Arents gekregen van die baginnen van Bockstel een haijlichge over 

duars daer onse Lieve Frou in sit met Onse Lieve Heer over haer schot tegen een kruijs aen 

met een roo sijen kapittelstock. Ende maseur het 2 g haylijchgis gekregen eeven grot als dien 

minne maer in die hoechte, den een daer die doeck van Fronika in staet, den ander een Sinte 

Angeniet met 2 kapittelstocken van kluer den acker. Ende ick heb haer weder 12 

rijckxdaelders gegeven ende maseur 14 ende dat weder voer die oude botschap. Ick heb noch 

een grote roo kapyttelstock van haer gekregen.  

 

Ick heb van het iaer met turfgelt gestiert Itge, Rijsse, blijnde Marijttge, Neel Sijmens, die 

Berger, bestevaertge in die Ramme, Tuenisse op die Heuil ende Annijttge Hamme ende 

Beiaterijs.  

 

Ick heb Gurt Jacopx van het iaer 16 dagen gehadt schon te maken ende daechs 9 stuivers, 

komt tesamen 7-4-0. Ick heb Gurtge een van die 2 haijlichgis gegeven daer Onse Lieve in 

staet.  

 



227 

 

Ick heb Jan Kornelisse het beschot van die bottelrijs ende die kelderduer laten voer die tralijen 

van daen nemen ende laten wer maken, als dat men het ter nu weer voer verrefelen mogen, 

daer van gegeven 10 stuivers.  

 

Ick heb mijnheer Kater daechs voer Hoge Liefe Frou een halfe rijckxdaelder gegeven om voer 

mijn een dienst te doen. 

 

[fol. 68] [scan 77.23] [rechterpagina]  

 

[linkerkolom]  

 

Ich heb Giert Jacopx doen se tot mijnenden schon maeckte d een print gegeven daer Onse 

Lieve Frou in staet, daer ick er 2 van Bockstel eevenallelens gekregen hadde, die sij voer mijn 

hadde laten maken folgens mijn begeren.  

 

Ick heb op Hoge Lieve Frouenavent, soo als ick bij mijnheer Kater te biecht waer ende oock 

meteen een halfe rijckxdaelder gaf om een dienst voer mijn te lesen, een silferen penninck van 

hem gekregen, daer aen die eene sij het hooft van Onse Lieven Heer op staet ende ander 

andere sij het hooft van Onse Lieve Frou. Ende vorts soo sal ick op die Hoge Lieveven Heers 

ende Lieve Frousdagen gelicken als morgen, follen aflaet duer hebben ende lesen daer aen, na 

dat men sijn devocij streck, het sij een Paternoster ofte 2 ofte een frouwenhoetge na het komt. 

Ende oock als men op sijn uuterste laijt ende dan gebieckt ende hoechtijt gehouden hebbende 

ende niet tot 3 mael die Soete Naem Iesus kennen seggende, dat men het maer in sijn hart 

denckt, soo hebt men mede follen aflaet.  

 

Ick heb Marijttge die tot Sonnevelde gewont het een half dosijn huijffis laten maken, daer ick 

haer 18 stuivers van maken gegeven heb. Het laken had ick van maseur Nobel.  

 

Ick heb Harmen Tijmense van mijn fierpan wat te maken 5 stuivers.  

 

Ick heb Age Iacopx van mijn ferwielen kuers met die krontgis gegeven van een bant boven op 

te setten ende een andere stotkant 8 stuivers. Noch van mijn grauue vollen hemt een andere 

stotbant met wat te fersien 7 stuivers, noch van mijn maniste ferwielen kuers in een foer te 

setten 1-6-0. Noch heb ick haer gegeven 6 stuivers van mijn wolle damaste tabbert een lijnt 

onder om te naijen 6 stuivers. Noch van een jacke dat voer nieut is ende after out van mijn 

kuers gegeven 1-6-0 van het jacke 1-2-0.  

 

Ick heb tot Willem Willemsis gehadt 10 dalf elle lijnt tot mijn wolle damaste tabbert van 4 

stuivers 4 penningen die elle, komt tesamen 2 gulden.  

 

Ick heb van Dieuertge Kornelis gehadt een half dosijn duaijlen van een elle lang, komt 1-6-0.  

 

Ick heb op die Nient een boenbarstel gehadt voer 6 stuivers.  

 

Ick heb Maryttge tegen Sinte Bartelmiesenmart een paer leren schoenen ende muijlen laten 

maken tot Gurt Isbranden haer son, daer ick 1-14-0 voer gegeven heb met. Noch heb ick haer 

10 stuivers gegeven tot een elle ru lijnnen, die sy in een paer mauwen van een lakesse 

borstrock foeren sou, komt tesamen 2-4-0.  
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Ick heb op den 2 september anno 1642 een gulden gegeven voer die maijt haer hoftgelt voer 

het iaer 1641.  

 

[rechterkolom]  

 

Lijsbet het voer het mijn een fijltge tot Uuttrecht voer mijn gekoft om het isserwerck mede te 

fylen, voer een stoter.  

 

Ick heb wonisdaechs in die mart tot Maerten Harmissis gehadt een fatge van 4 dalf stop witte 

Franse wyn van 2 gulden die wijn, met een gulden van exsis ende Marijttge 2 stuivers  

gegeven om dat sij het in een schorteldoeck in brocht, komt 3-2-0.  

  

Doen ick het laeste goet van mijn ornament vermaeckt hadde, doen is mijnheer Kater ter stont 

wesen komen hetselfde te wijen, wesende den 4 september anno 1642, daer ick hem een halfe 

dukaton of gaf, wesende 1-11-8.  

 

Ick heb mijnheer Kater een nieuwe kron gegeven van 2 gulden om mijn broeders salijger sijn 

5 jaergetij te doen.  

 

Ick heb Agge Jacopx gegeven voer 5 gele halfponts kaersen voer dieselfde jaergetij 2-7-8.  

 

Ick heb twe kokers in die mart gekoft tot mijn silleren messen, een met schobbettgis voer 5 

stuivers ende een met vergulden bantgis voer 3 stuivers.  

 

Ick heb 12 rommertgis gekoft ende 6 tesamen [1-..]-0, komt voer mijn 0-13-4.  

 

Onse Age die het een bratge schorteldoeck gekoft van 2-12-0 die elle. Sij hetter anderhalf elle 

min een sestienendel daer toe, het belopt met die banden 4-1-0. Ende sij hadden een halfe 

dukaton tot een gotspenninck van mijn ende nu heb ick haer tot haer mart noch gegeven 1-8-

8, soo dat ick er noc 3 gulden met die gotspenninck toegegeven heb.  

 

Ick heb Marijttge 2 huijfen sonder kant in die krame van maseurs Lijsbet laten kopen, daer ick 

een gulden voer die 2 gegeven heb. Met noch 3 fierendelen kant van 8 talfe stuiver ende ick 

hadde een ent gekoft van anderhalf elle in een half fierendel voer 15 stuivers, daer ick haer 

oock een huijfe of gesnen hebbe, soo dat ick Marrijtge aen die 2 huifen wel aen mart gegeven 

heb 1-15-0. Nu moeten die kanten noch aen genaijt worden.  

 

Ick heb onder het octaef van Onse Lieve Frou Geborte met onse folck ende neef ende nicht 

gelickelick na Onse Lieve Froukapel te befert gewest, soo als wij doen gelickelick na 

Kasterkom foeren daer Kupertge die komen doen met ons na het lant foer van mijn, dat wij 

doen bekeken, daer ick hem een dartiendalf van gaf voer sijn moeijten.  

 

Ick heb op den 19 september weder een fatge van 4 dalf stop witte Franse wijn gehadt, die 2 

gulden die wijn waer met 12 stuivers den exsis om dat die pacht uut ging, dan ick heb 2-10-0 

samen gegeven, met 2 stuivers die maijt van inbrengen gegeven.  

 

[fol. 68 verso] [scan 77.24] [linkerpagina]  

 

[linkerkolom]  
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Ick heb gehadt tot mijn suarte ornament eerst 14 dalf elle fijn fluwel van 7-10-0 die elle, komt 

tesamen 101-5-0 met noch 4 elle bret tarsinielle van 6-3-0 die elle, komt 25-4. Nu heb ick 

noch 2 elle min een sestienendel fluwel gehadt tot aen het kruis te doen, dat was het fluwel 

aen drien genomen dan daer schot soo veel over tot een kappe, het geen joffrou Kamaij mijn 

betalen wilde. Dan ick het heb het haer geschoncken, het bedroech omtrent in die kron, om 

dat sij alle die moeijten voer mijn gedaen heeft sonder daer of te willen hebben, want ick haer 

almer als eens een stuiver van die gulden heb willen geven. Dan ick heb haer 2 dukatonnen 

geschoncken, komt 6-6-0 voer een alemis tot behoef van een schamelle nicht van haer die tot 

Amsterdam wont. Mede daer besijen op het Bagijnhof daer het goet gemaeckt is noch een elle 

in een sestienendel bret tarsijniellije, 3 fierendelen in een sestienendel suart satijn tot een 

felum van 6 gulden die elle, noch 30 elle silferen galon van 10 dalfe stuiver die elle, noch 5 

elle in 3 fierendelen kant aen het vorhancsel van 4-10-0 die elle, komt 25-17-8. Die galon 

bedroech 14-5-0. Noch 26 elle kant van 2-14-0 die elle komt 69-4-0, noch 32 stalf elle kant 

van 1-12-0 die elle komt 50-8-0, noch 7 elle in een fierendel silferen franien met suart sij daer 

onder van 7 gulden die elle ende dardalf elle in een sestienendel van 6 gulden die elle, komt 

tesamen 67-12-8. Noch van wit satijn om in die dos te foeren met sul suillick, quasten knopis, 

sij, soo een in ander ende van maken gegeven aen Angenietge Jacopx 14 gulden, soo dat het 

ornament mijn omtrent wel komt te staen op 415 gulden.  

 

Oock heb ick van Angenietge Jacop een witte garens gorrelis gekoft om die allift mede te 

binden met akers onder aen voer 1-4-0.  

 

Als ick nu een autaer binnens huis beger te maken soo en hoef ick maer in die voerkuecken 

die lanste banck voer die betste heen te setten ende die korste tegen het beschot aen na die 

Stenen Brech toe. Ende dan het kantoor het eene ent uutgetrocken ende dat ent dat uut 

getrocken is dan mede geset die Stenenbrech toe ende dan het ander ent na die schorstien toe 

in die hoeck het autaer gemaeckt. Dat is net 7 dalf voet folgens mijn voerhansel die brete. Nu 

men moet ick die fier eekenhouten kousis nemen die tot het kantoer in die kamer passen om 

die voeten daer in te setten. Als men volck het, dan men moeten se om setten, het onderste 

boven ende sij staen op mijn grotste vertreck onder die schuijt ende dan sijnder 4 blockis op 

het borrijttge boven die duer van mijn kantoer, 2 wat groter ende 2 wat klaijnder. Die kissis 

staender op, die moeten onder elcke voet van het kantoer noch mede op die kousis leggen, die 

2 groste voer onder die benen van voeren ende dan moet er noch onder die 2 benen die na die 

schorstien toe staen, om dat die floer neer gaet, elckx een houten tafelbort leggen. Dan is het 

net van die hoechte. Ende die betsplanck wt uut het voerkamertge, die is mede net soo lanck 

tot het bancke. Ende mijn 2 grotste stoven die ick noch van mijn moeder heb ende mede op 

het grotste vertreck staen bij die anderen die op het autaer over sij geset ende daer die 

betsplanck op dat is net tot mijn banckbort hoech. Ende dan 3 albasteren borden uut die kamer 

gehaelt ende die alle 3 over het autaer gehangen aen dieselfde spijckertgis die daer nu die 

rondittgis met mijn wapenborrijttge aen hanckt. Te weten die Gebortge eerst ende het 

Aventmael in die midden ende die 3 Koningen dan aen die andere sij. Ende mijn 4 houten 

fergulden kandelaers op het bancke met een kruijse uut het voerkamertgis betste, die midde 

voer het bort ende dan die 2 klaijne pullijttgis die ick heb van gout ende paerse ferrv met elck  

 

[rechterkolom]  

 

een siert blommittge daer aen wersijen van het kruijsse. Ende mijn 2 wat groter pullijttgis die 

altemael vergult sijn die aen d tusken elcke kandelaer in a voere e onder elcke andere 

albasteren bort ende daer in elck 2 sirde blommen in boven malkander. Ende op die list onder 

het taferel aen weersijen van het gesierde kasse daer die vergulden pullen geset die op die 
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mantel van die beste kamers schorstien staen. Nu het stoeltge dat in die kueken besijen die 

betste staet, dat sal men setten besijen het autaer voer die pijlaer ende leggen daer een sarfet 

op ende setten dan daer die witte kandelaer op met die vergulden rantgis, dan daen en mach 

geen hele kaers op staen. Ende dan voert die pullittgis met het schellittge ende soo een ende 

ander.  

 

Ick heb noch een banckie laten maken met 2 scheppellittgis tot mijn tafel, nu hoefen wij die 

betsplanck, noch die kousis niet. Dient voer memorij.  

 

Ick heb een maijt gewonnen op Haijlich kru kry Kruijsverheffingendach wesende den 14 

desember september, te weten 7 weken voer Alderhaijlijgen ende hiet Krijntge Aeriaens en is 

omtrent 20 jaer out ende sij is van Egmont op See ende sal mede in het iaer wijnnen gelicken 

Age nu doet, te wen 38 gulden. Het sal in gaen Aldergotshaijlijchgen anno 1642 ende elckx 

mach met een half iaer ende ick heb haer 1-11-8 tot een gotspenninck gegeven, te weten een 

halfe dukaton. Sij wont nu tot een backers daer geen kinderen sijn, daer wint sij in het iaer 44 

gulden.  

 

Ick heb tot joffrou Van der Holck gehadt 2 elle dardalf elle mijn een sestienendel kant van 15 

stuivers die elle tot om 2 kamerijckse doeckis te setten die dan op het kussentge gespelt sullen 

worden om het misboeck daer op te leggen. Ick had het kamerijckx selfs ende ick heb selfs 

die kant aen genaijt, dan ick heb het Marijttge die tot Sonnevelden gewont het laten somen, 

daer ick van gegeven heb 2 stuivers. Ick reken dat die doeckis mijn wel op een rijckxdaelder 

komt te staen.  

 

Ick heb van het jaer te weten Sinte Michgiel 1641 doen ick die half fierendels karsis die ick 

ick op die engelen die op het heck staen eerst begon te branden, tot Agis gehadt tot Sinte 

Michgiel 1642 toe, te weten in een jaer 10 dalf pont witte wassen het pont 1-2-0, komt 

tesamen 9 10-9-0. Ende nu sijn mijn omtrent aen entgis te goet gekomen die hier weder of 

getrocken sijn ende ick heb gehadt in die 6 maenten, te weten op Onse Lieve Frouenautaerte 

op die vergulden kandelaers die voer het Haijlich Bloet staen 9 pont witte, komt tesamen 9-18 

18-0. Hier van tesamen van die entgis te goet gehadt 1-7-0, soo dat ick aen licht verbrant 

hebbe tesamen die half fierendels een iaer ende die halfponts een half iaer 11-7 19 gulden.  

 

Ick heb mede van Sinte Michgiel of in het iaer gehadt 14 had half faten klaeijn bier van 3 

gulden die ton, komt tesamen met het inbrengen 34-17-6. Noch gehadt aen suaer bier 7 

fierendelen met het maertse bier gerekent ko van 8 gulden die ton, komt tesamen 17-11-4, 

komt met malkander tesamen 52-8-10.  

 

[fol. 69] [scan 77.24] [rechterpagina]  

 

[linkerkolom]  

 

Doen het manendaechs Sinte Michiel gewest hadde doen waer ick vrijdaechs bij mijnheer te 

biecht, soo als het saterdaechs Sinte Fransuskis wesen, soo doen sprack hij om xxxxxx die 14 

dagen te komen.  

 

Jacop het mijn saterdachs na Sinte Michgiel een kinnittge butter gekoft van een wif van 

Krommenier daer hij 17 gulden voer gegeven het.  
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Ick heb maseur gegeven voer mijn hellift tot die reperasy die van het jaer tot Schagen gedaen 

is doen die schorstien om gewaijt was ende ander sins, komt tesamen voer mijn del 6-10-0.  

 

Ick heb op die betste in die voerkueken over laten solderen, om dat men op het krue 

voerhemelt niet mochten komen, daer ick 3 delen toe gehadt heb, komt 1-10-0. Noch Krijn 

gegeven van schage schaven ende daer op te leggen 1-1-0, dan sij leggen maer los, om datten 

sij niet droch genoch en sijn.  

 

Onse Marijtge is weder gesaijt op den 12 october om te winter te blijven ende dan sal die 

heuir te maij 1642 uut wesen, al hoe wel die heuir voer noch een iaer gemaeckt was. Dan die 

verandering is daer duer gekomen, om dat ick het haer om het half iaer op gesaijt hadde, ende 

daer om is nu die heuir te niet ende nu sullen wij dan baijegaer vrij wesen.  

 

Ick heb op den 13 october weder een fatge van 4 dalf stoop gehadt, al hoe wel uut het fatge 

dat ick heb noch niet veel gedroncken en is. Dan om dat ick onse mon frere Nobel hebben sal 

met haer 5fen ende joffrou Van der Burch met haer dochter Anna ende neef ende nicht daer 

bij ende om dat die slijngermant is heb ick 8 stuivers meer moeten van die exsis, komt 2-18-0 

met 2 stuivers van in brengen.  

 

Marijttge nicht Van Dieme het tot Haerlem voer mijn gekoft 12 grote sick sillip kommen van 

8 stuivers het stijck met 6 wat klaijnder van 6 stuivers het stijck ende 9 stuivers van vracht 

van Haerlem, komt tesamen te staen 7-1-0.  

 

Noch het sij mijn gestiert een fierer stuiver aen witte druemelen om me te stoppen.  

 

Duijfe Alleberts het mijn gesaijt dat sij tot mijnenden hoenderen brocht, dat sij tot Uutgest een 

susters dochter het die 17 jaer out is ende heet Age Allewins die haer moer met maijsis plech 

te naijen ende kan selfs mede moij naijen ende is oock seer verniest, want sij die boeren 

doecken oock set om gelt. Dan sij het haer een iaer tot Uutgest bestet te dienen en voer een 

iaer ende sal ingaen Allergotshaijlijgen anno 1642. Daer sij 4 koijen melcken ende laken te 

kop houwen ende noch een sijewinckel ende 6 mensen beschaijt te doen voer 25 gulden in het 

iaer ende des moet sij noch doecken setten alse komen. Dan daer wou sij die halfe profyt of 

hebben, dan die frou en wou 't er niet toe seggen. Pieternelen Griet hier naest ende 

Molenflieten Stijnen hebben mede maer elckx 44 gulden tot harenden gewonnen.  

 

[rechterkolom]  

 

Ick heb mon frere Nobel met mijn suster ende haer suager met baij haer dochters ende ouwe 

joffrou Van der Burch ende haer dochter Anna met neef ende nicht Van Eenijgenburch tot 

mijnenden ten eeten gehadt dondersdachs voer Sinte Luckas, soo dat wij met onse tienen 

waeren. Ende ick hadde een grote uut gesnen bout met 2 grote hoenderen ende 2 paer 

koninen, 2 smiddachs ende 2 savens met een konin in die korst daen daer ick een gulden van 

backen of gaf, met een manchgeltoert ende pastaij elckx van 1-4-0 ende savens hadden ick 

een appeltaertge dat ick selfs gebacken hadde. Nu had ick een marsepaijn van 1-16-0 tot 

Stope met aen wersijen 4 kommen, 2 met Spaens bancket, 2 met slechte amandelen, 2 met 

makrons, m 2 met 2 met alsulcke lange brotgis die van smaeck sijn gelicken die stijckis 

plegen te wesen. Ick hadde onse Jacop die smorgens tot mijnenden bret ende smiddaechs 

schonck, die ick een halfe rijckxdaelder daer voer schonck. Oock hadde ick aen maseur genot 

dat bij Kornel neef Van der Burchen Kornelis met sijn moers maijt Annijttge met Lijsbet 
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gelickelick bij Jacop soude komen eeten, want ick haer tafeltge al in het eemause gedeckt 

hadde ende het en mocht niet wesen, want het maseur niet en begerde. 

 

Doen ick dondersdaechs het folck gehadt hadde, doen brocht ick mijnheer Kater vrijdaechs  

savens een heel hoen om tegens sonnendaechs te eeten, het geen noch niet gegonnen en was 

met een plateltge met kappers.  

 

Ick heb Neltge Welgeborens weckx voer Alderhaijlijgen een fierendel butter betaelt daer ick 

34 gulden voer gegeven heb ende een kijnnijttge van 17 gulden ende ick heb noch een fol 

kijnnijttge noch staen mede van 17 gulden ende dan heb ick noch een hope staen in een 

fierendel daer wij uut eeten.  

 

Ick heb van mon frere Nobel een halfe oos gehadt daer Allebert Janse ende Tet Jans elckx een 

fierendel of gehadt hebbe voer 49 gulden mijn hellift, ende 5 stuivers van broeijen met 4 

stuivers aen bier.  

 

Ick heb van het iaer Jannijttge Kornelis die naijster, Maddelen hier after, Willem Moer, 

Lijsbet met die slijmme hals, het mannijttge in die Ramme, Nel Sijmes, Teunisse, Beiateris, 

blijnde Marijttge, Beiateris Risse, Itge, Anne Luijtgis ende Aeriaen die die onse Marijttgis 

vaer is, elckx een grote huijspot gestiert. Noch heb ick mijnheer Kater een stycke gestiert op 

Alderhaijlijgendach, doen ick mijn roctgen flays uut die kuyp haelde.  

 

Ick heb van Maerten Harmense gehadt een oxhoft om mijn waij daer in te doen, daer ick hem 

1-5-0 voer gegeven heb ende Jan Kornelisse daer van gegeven 5 stuivers voer sijn moeijte 

ende om op te doen, komt samen 1-10-0.  

 

Onse Maraijtge die het Maddalen hier after haer kan gebroken daer sij bier voer haer in 

tappen sou, daer ick haer weder een ander voer heb laten kopen, daer ick 10 stuivers voer 

gegeven heb.  

 

Ick heb mijnheer Kater, mijnheer Molanes ende die minnebroer elckx tegen Aldersielen 

gegeven 1-11-8, te weten een halfe dukaton om voer mijn vrinden haer sielen te bidden ende 

noch een aen pater Dirck ende noch een aen mijnheer Kater daer hij een dienst voer aen een 

ander soude laten lesen voer die sielen allen.  

 

[fol. 69 verso] [scan 77.25] [linkerpagina]  

 

[linkerkolom]  

 

Ick heb aen Tijmen Luickesse mijnheer Kater Aldergotshaijlijgenavent 10 rijckxdaelders 

gegeven tot behoef van die schout, komt 25 gulden.  

 

Noch aen hem gegeven op dieselfde tijt, te weten den 4 november anno 1642, 5 halfe 

rijxdaelders voer die schamelluy, komt 6-5-0.  

 

Maseur het Aldergotshaijlijgen die kaersen gegeven op het autaer ende ick heb daer een 

gegeven op het klaijne autaertge voer Onse Lieve Heer, komt 11 stuivers.  

 

Ick hadde wel gedocht doen ick sloech om mijnheer Kater een stuicke flaijs te stieren ende 

om dat ick niet en wist of hijselfs gekocht moechte hebben, daerom soo liet ick het ende doen 
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ick wist dat het wel te pas gekomen soude hebben, soo stierden ick het noch doen ick mijn 

rockte flaijs uut haelde. Ende doen hij mijn liet bedancken doen liet hij meteen vragen of het 

oock te sout soude sijn om noch te braden. Dient voer memorij.  

 

Ick heb op den 4 november anno 1642 een sacke sout laten halen, daer ick 2-12-0 voer 

gegeven heb ende is voert maer aen getaijkent, hier van gegeven 3-7-8 op den 10 julijs 1643.  

 

Ick heb van Anne Frerijckx een ton 5 fierenden waij ge tegen die winter gehadt, daer sij een 

rijckxdaelder voer hebben moet.  

 

Ick heb van Age Jacopx een haijlijchge gekoft voer 2 stuivers daer Onse Lieven Heer Josep 

het huis timmert ende daer Onse Lieve Frou een hoete van blommen maeckt.  

 

Ick heb van die w nieuwe brouwer in die Schoppe een fierendel suaer bier van 8 gulden die 

ton te Alderhaijlijgen gehadt, daer ick mijn maertse bier opgegoten heb.  

 

Emmerder op Seeën Age is uut haer heuir gegaen daechs voer Sinte Willebort ende Krinte is 

weder daechs na Sinte Willebort in haer gekomen.  

 

Ick heb onse Marijttge op die dach dat Age ging mede haer keur noch gegeven of sij gaen 

wou, dan of sij blijven wou ende sij saij van te blijven, doen heb ick haer noch een dukaton 

gegeven van 3-3-0, al hoe wel ick het haer niet schuldich en was.  

 

Ick heb Harmen Tijmesse van een nieuwe sluetel, om dat die ander in het slot van het 

bovenkamertge gebroken was ende hij is oock in tot het slot van mijn grote kamer gegeven 

meteen want hij ent van het hengelis van mijn koperen pots hengelis gemaeckt hadde, om dat 

het mede in het oor gebrocken was, tesamen 12 stuivers. Anders heb ick van een sluetel allen 

10 stuivers gegeven.  

 

Krijntge is Alckmaer kermis manendach, soo als ick follick hebben sou, smiddachs weder 

wech gegaen om dat sij grote pijn in haer sij ende voer haer hart hadde, daer sij over een iaer 

wel een maent aen gelegen hadde, soo sij saij. Saterdachs hadden sij hier een weck gesont 

gewest, soo sij manendaechs gong.  

 

[rechterkolom]  

 

Ick heb van het iaer tot Allit Pieterse gehadt 40 pont duijnne kaersen van tusken die 13 ende 

die 14 14 in het pont met 2 duijnne lemmentgis daer in om lang te dueren, met noch 2 pont 

van die 6 in het pont ende 2 pont van die 8 in het pont ut. Het pont is 7 dalfe stuiver, komt 

tesamen 10-1-8.  

 

Joffrou Kamaij het mijn tot Amsterdam laten wercken dardalf elle hadden ick gesaijt, dan 

daer is nu een half fierendel meer, die elle kost 10-10-9 gulden. Het is talet van isebelle 

blommen op wit geschoren met gout in gesloegen, komt met die vracht 26-9-0 het half 

fierendel en is niet gerekent, noch het sij mijn daer 4 elle min een half fierendel gouden kant 

daer toe gekoft van  

2-15-0 die elle, komt tot 10-13-0. Met noch 4 elle min een half fierendel blauwe syen lijnt, 

komt 12 stuivers. Noch het sij mijn een elle in anderhalf fierendel lange franien laten maken 

van gout, 4 mael gestrickt met blauwe syen franien daer onder, komt met die vracht 9-2-0. 

Noch. Dit sal een voerhangseltge sijn op mijnheer Katers kerck voer het klaijnne autaertge 
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daer het Haijlijch Bloetskasse op staet. Noch heb ick anderhalf elle rou lijnnen gehadt om 

over het rampe te bekleden, komt 15 stuivers. Noch Krijn gegeven die mijn het rampe hielp 

over halen 3 stuivers. Noch aen sij ende een smal lijntge 0-2-8 ende noch aen wollen lijnt om 

buijten om te setten 4 stuivers. Nu is het rampe noch niet gerekent, soo dat het mijn met 

malkander al omtrent die 50 gulden komt te staen.  

 

Ick heb onse Marijttge sonnendaechs van kermis een rijckxdaelder gegeven, die sij haer vaer 

geven sou, om datten daer sijn voer kinderen elckx mede wat toe geven sou, om dat hij daer 

een grauue rock om mede te gaen om kopen sou.  

 

Ick heb Marijttge een schellinck gegeven tot haer kermis, om dat sij allen was doen ick het 

follick hadde.  

 

Ick heb van maseur 6 mettgis grau orrijtten gehadt van 5 stuivers het mettge.  

 

Ick heb op kermis manendach tot mijnheer Katers de savens een kout konin gestiert ende 

anderen daechs heb ick het overlop van mijn bout gebrocht, om dat heerneef die ick mede 

savens gehadt hadde daer wel op te gast soude blijven. Ende Sytge Maertens brocht ick een 

stijcke pastaij met een stijcke appeltaert, om dat ick men dat mynheer om geen soet en geeft.  

 

Ick heb van het iaer van Jacop gehadt 74 pont kas het pont. Die 100 pont was 13-5-0, komt 

tesamen 9-18-8.  

 

Klaes Janson uut het gasthuis het mijn een hele tu turfmant met schorbbers gebrocht, qualick 

op hopt fol, daer ick 10 stuivers voer gegeven heb.  

 

Sij hebben mijn van een Emmender maijt tot maseurs een half st fierendel van een strotge 

bocken genomen, daer ick 1-7-0 voer gegeven heb.  

 

Ick heb een toe gefouwen mat voer een mens op te knielen gekoft voer 6 stuivers, die russe 

waren van 12 stuivers.  

 

[fol. 70] [scan 77.25] [rechterpagina]  

 

[linkerkolom]  

 

Doen onse volck kermis manendach met heerneef tot mijnenden waren, doen brack mijn 

groste wijnkan op een na het oor of, het geen ick tot Tomisse heb laten met tijn beleggen daer 

ick 6 stuivers of gegeven heb.  

 

Ick heb tot Kapelmans een half elle in een sestienelnedel gekloft karmesijen root laken gehadt 

tot een borstlap van 7-5-0 die elle, komt 2 gulden te belopen. Ick heb hier een sestienendel of 

gescuert om dat het te bret was.  

 

Ick heb daechs na Sint Anderis tot die minnebroers het overlop gebrocht, het talet die die 

blom waer Isabel met die gront gout op wit, het geen ick over gehouwen hadde van het 

voerhanseltge van het Haijlijch Bloetskasse tot mijnheer Katers. Daer waer een half fierendel 

mer aen gewrocht als ick onbon hadde ende daer liep wat van die lanckte over, soo dat het 

rijckelick mer als te bret was van die hoechte tot het bancke in het seborijkasse ende om dat 

het voerhanseltge geen 2 klet bret en was, soo komt die strock net te pas om aen elcke eent 
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een stijcke aen te lassen se aen het stijck van die bretge van het stof, het geen dan net lang 

genoch is dan op het bancke ende het overlop van dieselfde strock is net als het met een natge 

in die midden komt om tot een kuerse om mede over die voet van die seborij te doen. Het 

geen dan altemael net uut komt ende het bonnettge van binnen uut een der hant is. Ick heb 

hem mede 2 klaijnne lappis gouwen klijnckkant gebrocht om boven aen het lappe van het 

kuersen te maken. Ick heb hem noch een lappe klijnckant na gebrocht het ick geen ick van 

maseur krech, welck grot genoch wesen sal. Ick heb daer een dukaton bij gegeven van 3-3-0 

daeren sij het om mogen laten maken, soo als hij het hebben wil.  

 

Ick heb van Willem Tuenisse 2 nieuwe glasen in mijn bril gehadt met die steker daer ick hem 

12 stuivers voer gegeven heb ende noch voer een houten brilhuijsen gegeven daer toe 2 

stuivers.  

 

Ick heb van Krijn Isbrantsis neef Jan Klase gehadt een paer enckelde Spaens leren schoenen 

daer ick een gulden voer gegeven heb 1-2-0.  

 

Ick heb met maseur ende nicht Anna ende nicht Van Eenijgenburch tot Egmont Binnen 

gewest, om dat daer van een maijt te vernemen, daer ick Jacop een dartiendal of gaf, om dat 

hij ons foerde.  

 

Maseur Nobel het mijn van Amsterdam gebrocht 14 elle manist feruielen kaf op een satijnen 

gront tot een kuers ende se maseur heft er mede 14 elle min een fierendel of tot een kuers, die 

elle kost 4-18-0, komt tesamen 68-12-0. Noch heb ick gehadt 10 dalf elle van een kabelkortge 

om daer op te leggen, die elle kost 3 stuivers, komt 1-8-8. Noch 6 elle lelijlijnt om onder om 

te leggen van 5 talfe stuiver die elle, komt 1-7-0, soo dat het met het fluwel komt te staen 71-

7-8.  

 

Noch het mijn maseur van Amsterdam gebrocht een fierendel root karmesijen buffels om mijn 

rock daer mede te verlangen gelijcken sij voer haer rock mede gedaen het, daer voer gegeven 

1-5-0, die elle koste 5 gulden.  

 

[rechterkolom]  

 

Maseur Nobel het mijn tanete fluwelen mof met die gouwen passementen tot Amsterdam 

laten vermaken ende ick hebber suart fluwel nu laten om doen ende daer lach een rant om van 

eene sabel daer ick 14-15-0 voer gegeven hadde doen die mof gemaeckt worde ende nu 

sijnder d tot die noch 2 ge bij gelaijt, soo datter nu die 3 doer een gemuunsttert bennen ende 

daer nu voer gegeven met het macktlon tesamen 18 gulden. Te weten voer die 2 sabels ick 

hadde het fluwel van mijn ornament over gehouwen, ick hadde net alsulken strock daer noch 

net een aen is. Maseur het doen mede een gemaeckte mof tot dieselde mans gekoft die met 

suart pluijs was, voer 5-10-0.  

 

Ick heb Guirt Jacopx net 14 dagen voer karstijt 2 dagen gehadt te wassen 5 weken kleren. Sy 

quam wonisdaechs sochtis te hallif fijffen omt savens over 9genen ende dondersdachs 

smorgens te helff sessen omt savens te sessen al eer het na werck gedaen was. Om dat 

Marijttgis duijm seer was, daer gaf ick haer een gulden voer ende saterdachs smorgens quam 

sy een halfe dach, om dat sij niet langer en mocht om die klers te spoelen ende vort soo fref sij 

voer wat daer ick haer 5 stuivers voer gaf, soo dat mijn dese wast gekost het 1-5-0.  
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Ick heb mijnheer Kater een halfe rijckxdaelder gegeven om een sielmis in styltge te lesen voer 

mijn vader salijger siel die nu te karstijt 31 jaren dot is gewest.  

 

Ick heb van maseur een kartspel over genomen, daer ick 2 stuivers voer gegeven heb.  

 

Ick heb van maseur Nobel tot een gedenckenis van Griet Elleberts gekreken een print daer een 

kruijs in staet met die passij ronts om, eeven grot als ick een bortge mede soo heb op doeck 

gedaen. Het is met een gouwen ker lertge van go onder ende boven ende dat op een stocke 

gespijckert. Het plech aen haer schuij[.] te hangen. Noch heb ick een klaijn geschildert 

tafereltge met duertgis daer Sint Jacop in staet, omtrent een fierendel hoech, mede van haer 

gekregen, daer ick 3 koppis op heb laten draijen van 3 grot ende noch Jan Kornelisse van wat 

te verstellen gegeven 3 stuivers. Noch mester Klaes Heck gegeven van het altemael weder te 

vergulden ende verschilderen gegeven 2-2-0, soo dat het mijn nu kost 2-6-8.  

 

Ick heb het gouwen talette voerhancseltge, het geen ick heb laten wercken ende op een rampe 

gespannen tot mijnheer Katers gebrocht ende voer Onse Lieve Frouenautaertge geset daer het 

Haylijch Bloet in is, op karsavent anno 1642.  

 

Ick heb tot Franse naest mijn susters gehadt 22 duijvekatertgis van 6 stuivers, dan voer 6 talf 

betaelt gelijcken die slijters. Daer hetter Maddalen ende Willem Moer ende suarte In Im met 

Dingienom aen die minnebroes port port elckx een of. Alijt Spin ende andere Altge, Marijttge 

Sijmens die die lamme jonge plech ten hebben, onse Marijtgis moer een, Jannijttge Kornelis 

die wollenaijster ende Lijsbet met die slimme hals ende vorts alle de halers, Beiateris ende 

Annijttge Hamme mede een, het beliep aen gelt 6-1-0.  

 

Tot maseurs het hij er oock een gebacken voer mijn van een daelder. Gerrijt Wouterse het die 

ander gebacken van een daelder.  

 

[fol. 70 verso] [scan 77.26] [linkerpagina]  

 

[linkerkolom]  

 

Ick heb onse Marijttge een paer klompe gekoft van sestalfe stuiver. Oock heb ick haer een 

kaertsaijen iack gemaeckt dat het overlop waer van die schort die ick haer mede gemaeckt 

hadde, haer iack is daer altemael in gefoert, het binneste met het buijtenste.  

 

Ick heb aen mester Aeriaen een halfe gulden laten geven om dat hij Marijttge plaijsters 

gegeven hadde die sij op haer duijm gelaijt hadde, om dat hij suor om dat sij daer Alckmaer 

kersmis in gesnen hadde ende was wel 6 weken seer, dan sij en hadde tot sijnenden soo lang 

niet gegaen.  

 

Onse Jacop het een half kinnijttge harinch van een Emmender maijt voer mijn gekoft voer  

2-10-0 met die excis.  

 

Maseurs Jacop het daechs voer nieuwe iaersavent na die Hoef gewest om Jacop Allerbertsis 

dochter Neltge Jacops te huieren voer mijn, gelicken hij oock dede. Ick hadde die faer tot 

mijnenden op Alderkinderendach Sint Jansdach 44 gulden in het iaer geboden (die darde 

karsdach) ende nu is die kop met die gemaeckt voer een iaer elckx met een half iaer of ende 

sal maij 1643 in gaen voer 48 gulden ende soo haer oms son eerder als maij trout, soo sal sij 

datelick komen ende dan sal ich haer lonen folgens die heuir die daer gemaeckt is 
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naaventshant  soo veel weken als het dan is merder. Ick heb haer 1-11-8 laten geven tot een 

gotspennick ende Jacop voer sijn moeijten om daer te lopen ende die botschap te doen 1-5-0 

gegeven. Die vaer hadde mijn wel 60 gulden geaijst ende en wou niet als dat sij het minder als 

50 het de, dan die moer Rainu Alleberts die saij dat sij het doen sou, sy is out 19 iaer.  

 

Ick heb Age Jacopx te nieuwe iaer een halfe dukaton gegeven om dat sij nu bij die port staet 

ende oock mijn altemet een botscap doet.  

 

Onse Marijttge hadden die sluetel van onse voerduer stijcken gedraijt, daer ick Harmen 

Tymense weder 15 stuivers gegeven heb, om dat hij weder een ander gemaeckt het.  

 

Ick heb van het iaer gehadt 74 pont kas ende ick haddender 9 sticks ende om dat ick soo lang 

Marijttge allen hadde, soo heb ick er 2 wech gegeven. Tuenisse ende Nel Symens ende Rijsse 

ende Itge elckx een half.  

 

Ick heb die dieflaijers met die ratelwacht elckx een dartiendalf gegeven ende tot haer nieuwe 

iaer ende die bierdregers 6 stuivers ende die sackedregers 4 stuivers elckx tot haer kopbier.  

 

Onse Marittgis 2 susters quamen nieuwe iaersavent vragen offen sij singgen mosten ende ick 

gaf haer een schellinck, soo hadden sij het tot Buicken mede gehadt.  

 

Ick heb tot Jacop Boeckedemele wedu, een fierelinc witte oorrijtten laten halen daer ick een 

gulden voer gegeven heb.  

 

[rechterkolom]  

 

Anno 1643  

 

Ick heb te nieuwe iaer Gurt Jacops, Giert Jans ende Age die naijster, Willem Moer, Maddalen 

hier after, onse Marijttgis moer ende Tuenisse op die Heul mede elckx een kom met brij. 

Beiateris ende Annijttge Hamme, Griet Willems onse melckwijf ende vorts een del haelders, 

Allijt Spijn oock een kop.  

 

Ick heb van nicht Van Eenijgenburch doen sij het huis van Huijbert Jacopse101 gekoft hadden 

een fijne koeck gekregen, daer ick Guirtge een schellinck voer haer brengen gaf ende doen ick 

doen anderen daechs het lant van Koren krech dat in die Nieuweport besijen het mijn lach, 

soo heb ick nicht Van Eenijburgenburch, Belijttg nicht ende Jannijttge Heinderijckx ende 

Marijttgen Arents in het gasthuis elckx een koeck van een schellinck gegeven tot winkoep. 

Ende doen kocht mon frere Nobel sijn Sijplant ende mijn broers kinderen hadden het lant bij 

Boeckel, soo datten wij alle 4 gelick kockten ende het waer oock altemael hier after tot Jan 

Komense gelick verkoft.  

 

Ick heb mijnheer Kater op den 17 janneuarij anno 1643 een halfe rijckxdaelder gegeven om 

een duer dienst voer mijn te doen.  

 

                                                 
101

 Geen transportakte gevonden in 1642/1643 op naam van Anna Fredericks/Vredericks of Huijbert Jacobsz. De 

laatste is mogelijk identiek aan Huijbert Jacobsz. van der Lijn. 



238 

 

Ick heb Gurt Jacopx manendaechs voer Sinte Angeniet te wassen gehadt soo als wij 5 weken 

kleren hadde, 4 lakens met 5 hemden. Sij quam smorgens te 4 uren ende sij gonch savens te 

half ellijfen. Sij het 9 stuivers daechs ende doen gaf ick haer 14 stuivers.  

 

Ick heb Jan Kornelisse voer een nieut decksel op een stoof gegeven 2 stuivers.  

 

Ick heb van het iaer 3 mettgis mel met 2 mengelen melck gehadt tot die schamelluij haer 

pannekoeken, daer ick mijnheer Kater, Jannyttge Heinderijckx, Marijttgen Arents in het 

gasthuijs, Tuenisse op die Heuil, het lijntwerckkerde in die Ramme ende Jannyttge Kornelis 

die naijster, elckx een dosijn ko. Nu Giert Jans, Giert Jacopx, Maddelen hier after, Nel 

Sijmens, Griet Willems, Beiateris, blijnde Marijttge, Risse, Itge, Annijtge Hamme elckx een 

half dosij, nu hetter Maryttgis moer 20 gehadt elckx een paer ende tot maseurs 15 elckx 3, soo 

dat ick daer omtrent 14 dosijn wech gegeven heb ende onse Marijttge 2 stuivers voer haer 

brengen. Ick heb daer 9 uren over gebacken.  

 

Doen ick aen het lant gefallen waer, daer ick ende mon frere Nobel ende nef Van 

Eenijgenburch om geworpen hadden, da om dat het in die Nieuueport aen mijn lant lach ende 

sij het in die faijlinch tot Jan Komense hier after gekoft hadden ende die wijnkop bedroech 70 

gulden. Ende daer is had ick op genot nef Van Eenijgenburch met nicht ende Kamaij met 

Aechtte Bocke, om dat sij mijn menijgens botschap tot Amsterdam gedaen het in het kopen 

van het iaer van mijn ornament ende vort soo wasser die buliu Koren met sijn wijf die het lant 

verkopt hadde ende oock soo hadden hij op sijn sij genot die avekaet Nordinch met syn son 

ende baij die Vrijenburchgen met haer wijfen. Dan de rentemester die en quam niet met sijn 

wijf. Oock hadden ick nef Opstraet genot om dat hier was, dan hij en quam daer oock niet om 

dat hij landewaers was ende oock hadde mon frere Nobel syn eerste Sijp lant mede daer 

gelick gekoft hadde ende doen mede gelick die wijnkop vertert worde daer mon frere ende 

maseur Nobel ende nef Van der Burch ende micht Van der Burch me. 

 

[fol. 71] [scan 77.26] [rechterpagina]  

 

[linkerkolom]  

 

ende monsour Kornelis Sammer die mon frere Nobel genot hadde ende die wachtmester met 

syn wijf Marijttge, die warender van sijn sij, die mon freris lant verkoft hadde ende w ick 

hadde na te gelden elck voer sijn hooft 14 stuivers ende mon frere Nobel van syn sij oock soo.  

 

Ick heb Onse Lieve Frou Lichtmis tot mijnheer Kater die kaersen op het autaer gegeven, komt 

3-11-8 ende noch heb ick Age betaelt voer een 3 fierendels kaers voer mijnselfs om te laten 

wijen, komt 16-8-0 4-8-0.  

 

Ick heb Wouter Gerrijtse anderhalf dosijn pannekoecken gebrocht om dat hij se garen eet 

ende om dat hij geweldich pijnelick is. Ick heb Jannijttge Heinderijckx nu mede weder 8 

pannekoecken gebrocht om dat sij sieck is.  

 

Ick heb daechs voer Onse Lieve Frou Lichtmis mijnheer Kater een stijcke van sulcken plat en 

rijpstijcke ongekoeckt pekelflaijs gestiert ende Age die naijster ook eentge.  

 

Neef Van Eenijgenburch het mijn een wichge van een gouwe dukaton van Amsterdam mede 

gebrocht daer hij 2 stuivers voer gaf.  
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Ick heb tot Trijntge Luijckesse in het Schapestege van haer man 2 ommeslagis van een kap 

gehadt tot een dagelickse mof van 2-0-0 me 5 stuivers aen pijlaken ende ende 6 stuivers van 

maken, komt tesamen 2-11-0. Het binnenste fel waer mijn aijgen met het fluwel.  

 

Ick heb joffrou Kamaij horen seggen als sij kannen het die ruijcken, soo laijt sij daer een 

koltge fier in ende sij doet het decksel toe ende latet soo staen ende als het verdoft is dan wel 

weder een tot dat die rock over is.  

 

Ick heb mijnheer Kater op die eerste vrijdach in die faste 20 rijckxdaelders gebrocht, komt 50 

gulden voer hemsellefen ende Sijte Maertens gaf ick een dukaton, komt 3-3-0.  

 

Gurt Jacopx het Sinte Matisenavent weder tot mijnenden gewossen 5 weken kleren. Wij 

hadden nu 4 lakens ende 3 hemden ende sij quam smorgens te 4 uren ende sij ginch savens te 

half ellefen ende sij het 9 stuivers daechs ende ick gaf haer 14 stuivers.  

 

Arijaentge van Marken het mijn een schamel wijf haer hemt te maken gebrocht, het geen ick 

Allijt Ians heb gegeven te naijen, om dat sij daer haest mede hadde enden om dat ick 

Marijttge nu maer allen hebbe. Het is een hemt met geren ende ick heb het met dubbelde 

naden laten naijen ende met slijm open stijcksel ende daer heb ick haer 7 stuivers van maken 

of gegeven.  

 

Ick heb heb Kuijper die die boo is tot Kasterkom om dat hij mijn altemet een botschap gedaen 

het van wegen mijn lant ende daer voer niet en het willen aijsen, een 13 dalfe stuiver gegeven.  

 

Ick heb tot joffrou Van der Hollicke gehadt een elle min een sestienendel sije floers van 5 

fierendelen bret van 2-2-0 die elle tot 4 kappen. Sij hadde noch dat half soo bret was van 1-2-

0 die elle ende even bret als het smalste vou Gertge Jans of hebben 1-6-0 ende het waer noch 

boven dien heel geel.  

 

[rechterkolom]  

 

Mijn broers kint Gertruijt van Nesse het mijn op den 8 maert anno 1643 uut nieuwicheijt een 

brief gestiert die sij geschreven hadde, om dat ick sien soude hoe sy kost doen, sij 9 jaer out 

was, daer ick haer een schellinck voer gaf, om dat sij immers wel leren sou d ende Gijsberta 

die was daer mede bij, die ick doen 2 stuivers gaf. Dient voer memorij.  

 

Ick heb Schout Egbert, schoertstienfeger in die Kaijser Straet een schelling gegeven van mijn 

kukentgis schorstien fegen van fegen.  

 

Ick heb onse Marijttge weder een paer schoenen ende muijlen tot Krijnen susters son laten 

maken, daer ick 1-14-0 voer gegeven heb, die sij te Pase voer haer mart hebben sel. Anders 

had ick haer want anders menen te kopen, dan om dat sij haer muijlen hadde laten stelen doen 

die dr hadde uut die voeten wech gebrocht, daerom was dit beter van noot.  

 

Ick heb mester Klaes Heck het kruijse dat ick wel eer van joffrou Van Dussis moeder, doen sij 

noch al een vrijster waer, gekregen hadde, laten vernieuwen. Het was te voren altemael 

vergult, die Lieven Heer in al ende nu heb ick het hem na het leven laten schilderen met een 

Liefe Vroutge ende Sint Jantge daer bij, daer ick hem een 3 schellingen voer gegeven heb.  
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Ick heb Enggel Aertse, silfersmit in het Schape Stege, mijn silferen Haylijgen Geese laten 

schon maken ende het krontge op het hooft met het ryngitte om sijn hals ende het wapentge 

van voren altemael laten weer over vergulden, daer ick hem 10 stuivers of gegeven heb.  

 

Noch heb ick Engel Aers Aertse een nieuwe silferen naelt laten maken om in mijn haer te 

steken om dieswille dat ick die mijne uut mijn haer gestroijt hadde, die ick noch van maseur 

Nobel gekregen hadde wel eer. Sij wecht 13 st 13 stuivers min een oortge aen silfer ende 6 

stuivers is het fasoen, komt 19 stuivers. Nu heb ick daer 2 oude naelden uut een kraechfeter 

aen gegeven met 4 grote ouwe spelden die men plegen van outs tersijen die doeken huijfen 

pede te spelden, dan die durluchttichge hoffis waren al stinckendich, soo dat dat bedroech  

0-8-4, soo dat ick noch 5 talfe stuiver aen gelt toe gegeven heb. 

 

Gurt Jacopx het tot mijnenden wesen wassen daechs na Onse Lieven Heer Vrouen 

Botschapendach, wesende dondersdaechs wo voer Palmsonnendach, soo als wij een maent 

kleren hadden. Te weten 5 hemden met 2 lak lakens, dan die 6 slopen van die pr 

pronckkussens in het saeltge die bovenste met die onderste. Sij quam smorgens te 4 uren ende 

sij ginch savens te half ellefen ende sij het daechs 9 stuivers ende ick gaf haer 14 stuivers, dan 

sij ducht het al te veel te wesen.  

 

Ick heb Albert Janson van mijn brotplateltge gegeven van rot te ferruwen 2 stuivers.  

 

 

[fol. 71 verso] [scan 77.28] [linkerpagina]  

 

[linkerkolom]  

 

Ick heb op palmavent met donderdachs voer Palm anno 1643 het silferen hoo vergulden 

Haijlich Bloetskasse van Arent Lammertse, van silfersmit van Haerlem, tuis gekregen, soo als 

het al over het iaer te maken gewest is. Het weecht 42 ons ende een half aen silfer, komt tot 

85 loot ende hij wilde 8 gulden van het ons hebben van silfer malen ende vergulden, dan 

bedroch het 340 ende nu het hij het noch 10 gulden min over den hoop gedaen, komt 330 

gulden, het is noch mer als het maut als 7-15-0 het ons. Ende po koppen ofte kelken wil hij 

noch minder liever maken voer 6 gulden het ons als dit is, daer hij heeft die Braij tot Haerlem 

die taijkening van het kasse laten maken folgens op die mat, daer hij hem 15 gulden voer 

gegeven het, behalfen het storijttge noch dat van binnen in staet, daer Moysis op die stien 

smit, daer water uut komt ende voer het glase daer het Haijlich Blot voer hangen sel, daer 

staet een klaijn pijlijkaente met sijn jongen voer ende aen die eene sy staet Sinte Bonijfasijs 

ende aen die andere sij Sinte Lauueris, op het bovenste in die midden staet een fontaijntge 

ende aen weersijen 2 barnde lampis.  

 

Dieselfde man het die groste grote seborij van Allijt Jans tot mijnheer Katers mede gemaeckt. 

Hij hadde wel 300 gulden van maken, die taijkening koste 50 g 50 gulden, dan die hadden sij 

selfs betaelt. Allijt Jans die en wist niet of sij koste maer 7 ofte 800 gulden ende sij kost 

omtrent 12 100 gulden, dan sij wor worde na vergult ende dat worden van den een ende ander 

gegeven.  

 

Ick heb met Jan Pieterson op palmavent smidmiddaechs op die kerck gewest ende hebbe het 

gehele Lieve Frouenkasse eens op het autaer gepast, al waer hij mijn een bancke toe gemaeckt 

het net tusken baijen het kasse in, te weten het borrijttge after tegen aen geset. Noch het hij 

mijn een hout in die plaets van een bancke gemaeckt op die brete van mijnheer sijn 
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tabernakel. Het eerste bancke past oock net in het bonnijttge daer die kop in staet. Noch het 

hij mijn een blocke gemaeckt tot een foetge van het silferen kasse, hier van gegeven 10 

stuivers, dan het is altemael mijn aijgen hout.  

 

Ick brocht doen mede het glase dat in het kasse staet, daer ick Heinderijck weder 3 stuivers 

voer een ander gaf.  

 

Ick heb te Pase die paskars gegeven, sij wecht 2 pont, komt 2-4-0 ende maseur Nobel het die 

anderen gegeven. 

  

[rechterkolom]  

 

Ick heb te Pase tot Franse naest mijn susters gehadt 20 wielbrotgis van 6 talfe stuiver. Daer 

hetter Jannijttge Kornelis die naijster ende Maddalen hier after, suarte Im ende Dinchgenon 

besijen die minnebroers port, bay die Altgis in het Konins Stege, Annijttge Hamme, Beiateris, 

ende va onse Marijttgis broertge ende vorts al die haelders, noch Pieter Allebertse ende 

wollevewers Lijsbet in die Perdiels Stech, mede elckx een.  

 

Maseur Nobel het mijn 3 b gesierde blommittgis over gedaen, doen ick die krans van mijn blo 

bompis die op die waskaersen horen, maken sou om over het silferen vergulden Haijlich 

Bloetskassen wesen sou, terwil het op het autaer staen sou. Sij had se in die bruilloft te fel 

gehadt, 2 sijnder van buijten root ende van bijnnen wit ende een isser van buijten wit ende van 

binnen root, daer ick noch selfs soo een tegen heb. Het dosijn is van 6 schellingen, komt 9 

stuivers over die 3 die ick haer betaelt heb, noch heb ick een paers blommijttge van maseur 

over genomen van bijnnen geel, gelicken ick daer een soo hadde voer 3 stuivers. Jacop het 

mijn 3 elle koperdraet gekoft tot dieselfde krans, komt 5 stuivers.  

 

Ick heb in die kramme 2 vergulden kandelaertgis gekoft, elckx met 3 voetgis onder aen voer 

14 stuivers het paer. Hij wou een gulden hebben.  

 

Ick heb een nieuwe bienen kam gekocht in die mart, voer 7 dalfe stuiver.  

 

Ick heb Klaes Tewisse 2 witte houten kaersis laten draijen eeven lang als maseurs die hare 

waren, daer ick hem 4 stuivers voer gegeven heb ende ick heb se mester Klaes Heck laten wit 

ferruwen met hier en daer vergul, daer ick hem van gegeven heb 12, komt tesamen 16 

stuivers.  

 

Maseurs Lijsbet het mijn een paer inkernate met een paer gele ende gebraijde ende aen kousen 

gekoft, daer ick een kron voer die 2 paer heb moeten geven. Dese inkernate weer gebrocht, 

om dat sy te klaij waren.  

 

Noch het sij mijn van Lijntge gekoft een lappe van paers saij, het was lang anderhalf elle in 

een half fierendel, sij wou 1-14-0 voer die elle hebbe ende nu geef ick met malkander 2-5-0, 

met een braspenninck voer dardalf elle bant. Dit sal ick onse Marijttge noch geven tot haer 

mart, al hoe wel ick haer een paer schoenen ende muijlen van 1-14-0 tot voer haer mart 

hadden laten maken, dan om dat sij te winter daer allen gewest is.  

 

Ick heb Marijttge mede in die paesmart een half iaer heuir gegeven, al waer sij te maij toe 

komende als anno 1643 betaelt sal wesen, dan in die plaets dat sij maer 6 gulden most hebben, 

soo heb ick haer 10 gulden gegeven, om dat sij te winter hier allen gewest is.  
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Ick heb maseurs Jacop te Pasen 3 schellingen tot sijn mart gegeven ende Lysbet mede soo 

veel.  

 

[fol. 72] [scan 77.28] [rechterpagina]  

 

[linkerkolom]  

 

Ick heb mijn broers kint Gertruijt van Nesse 2 klayne 8 kante borrijttgis tot met Spans houte 

lisse ende een Spans glase daer voer tot haer mart gekoft, om dat sij mijn daer om quelde voer 

12 stuivers, sy en begerde geen koeck te hebben.  

 

Ick heb Tuenisse op die Heuil 3 stuivers gegeven van mijn gele enden van aen naijen aen mijn 

ouwe gele kousen.  

 

Ick heb tot Trijntge Garbrantse een bratpan gekoft voer 14 stuivers met een een gate platel 

van een rijael.  

 

Ick heb op den 23 april anno 1643 een gulden gegeven voer een maijts hooftgelt van het iaer 

1642.  

 

Ick heb Agge Jacopx van mijn manijste fluwelen keurs van maken gegeven 1-6-0 ende 7 

stuivers in een oortge van sij, 3 stuivers van een bant, soo dat mijn die keurs komt te staen 

voer 73-3-12. Ick heb nu 14 elle gehadt gelicken ick plech ende als het weder buert, mach ick 

wel een fierendel min hebben, om dat ick nu geen fartagelijn en draech.  

 

Ick heb van Jacop Willebortse 4 prijntgis gekoft, een van Sinte Fransuskus ende Sinte 

Antonijs, gelicken op die minnebros kasse van mijn geschildert staet ende ander daer Godt in 

sijn begrafdoeck laijt ende het ander daer die banden van Sinte Fransuskus uut gedelt worden 

ende het laeste daer een Iesusse boven aen staet met een gebete daer onder, noch hadden ick 

daer 5 5 voer nicht Anne met 2 voer nicht Van Eenijgenburch, daer ick voer elckx 2 stuivers 

gegeven heb.  

 

Ick heb mijnheer Kater op Sinte Markisendach 12 aijeren gebrocht, om dat ick daer eene 

weckx 50 gekregen hadde ende andere weckx weder 25.  

 

Ick heb Jan Kornelisse, kuijper, een nieuwe wastopben laten maken, daer ick hem 1-16-0 voer 

gegeven heb, noch het hij mijn ouwe wastobben die kimmen onder met die rant boven wat of 

genomen, om dat sij stincket was, daer heb ick hem 6 stuivers of gegeven heb.  

 

Ick heb Giert Jacopx dinsdachs voer maij gehadt te wasse, soo als wij 5 weken kleren hadden, 

te weten 4 lakens, 2 puellulakens met 5 hemden ende dan vorts een en ander. Sij quam  

smorgens te 4 uren ende sij ginchg savens te elf uren. Ick gaf haer weder weder 14 stuivers. 

Ick wo wilden haer 15 geven om dat het nu wel een half ur omtrent later was, dan sij en 

wilden 't niet hebben.  

 

Ick heb mester Klaes Heck mijn klaijnne kruijse sonder voet het geen altemael vergult was, 

Onse Lieven Heer soo wel als die balck, die balck nu allen weder vergulden ende die Lieven 

Heer levendichge koleur laten maken, daer ick 4 stuivers of gegeven heb.  
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Ick heb Pieter Janse, Krijnen neef, een paer trijpte muijlen met een paer Spaens leren 

schoenen laten maken, daer ick hem 2-12-0 voer heb moeten geven. Harmen het altijt 2-10-0 

stuivers gehadt. Hij saijt dese soo veel beter te wesen. Ick heb daer 5 talf fierendel kort toe 

gehadt van 6 stuivers die elle.  

 

[rechterkolom]  

 

Mon frere Nobel het mijn een half ancker tot Amsterdam wesende van Schaijck laten 

bestellen, te weten een fatge van 7 stoop Rijnse wijn, die ick om mijnheer Katers wille heb 

laten komen ende tot sijnenden in gestiert om frere het Schaijck 12 gulden gelaten, tot dat sij 

malkanderen weder spraken is het dan min ofte mer soo sal men het dan vergelicken. Het is 

verinpost op Sijtge Maertens, wonende op die Leet in het huis Symen Jacopse Bom, daer van 

gegeven 2-8-0 ende van statsexcis gegeven 0-13-4, een oortge in het huijse, nu heb ick Sijtge 

Maertgens 6 stuivers gegeven voer voer die bierdregers daer of te betalen van in brengen. 

Sijte het hier of 3 grot gegeven, dan ick heb haer die rest laten houwe, noch Sasker van die 

vracht van Amsterdam gegeven 2 stuivers. Die wijn beliep net 12 gulden, dan hij moet het 

fatge weer hebben ofte een halfe gulden daer voer, die ick gegeven heb, komt tesamen 15-19-

4 dat het myn kost.  

 

Maseur Nobel het mijn tot Amsterdam gekoft een elle in een half fierendel kort om op 

muijlen te leggen, die elle kost 6 stuivers, het is kluer die manij ende belions gout, komt 0-6-

12.  

 

Mon frere Nobel het mijn gebrocht een gout wicgge van een hele ommekijker met een half 

ende een fierendel, daer voer gegeven 4 stuivers.  

 

Maseur het mijn een loot sij mede van Amsterdam gebrocht, daer ick haer 8 stuivers voer 

gegeven heb.  

 

Lijsbet Harcken, die minnebroes maijt, het tot mijnenden gewest den 5 maij wese anno 1643, 

soe als sij wel een iaer gedriecht hadde soo sij saij, om te seggen al hoe sij wel 2 ofte 3 

brieven gehadt hadde van een monninck uut een kloster, heb ick het wel omthouden uut een 

stetge omtrent 4 ofte 5 uw uren van Dusse, dat Herental hiet. Het hadde wel eer haer 

biechtvaer gewest, om een allemis siaers hadde sij gedocht van 40 gulden siaers, om da daer 

voer alle wecken een dienst voer mijn te lesen, gelicken sij daer oock laet doen om die 

goekop, het geen ick of sloech ende gaf haer een allemis uutter hant, te weten een ommekijker 

die als nu 12-10-0 doet.  

 

Ick heb op den 6 maij tot wesende op Sint Jans voer die Latijnse port, soo als oock Jan 

Hoechgendorp op die dach starf, met Krijn tot mijnheer Katers gewest, om het silfere 

vergulden Haijlich Bloetskasse met die boechgen van blommen daer om in het houten kassen 

te passen, om als het die eerstemael vertont sal worden, om dan daer in te staen ende doen heb 

ick het daer vort te laten blijven ende Krijn 7 stuivers voer syn moijte gegeven.  

 

Jacop Allebertsis dochter, schuitfoerder van die Hoef, sijn dochter Neltge is op dinsdachs voer 

Onse Lieven Heer Hemelvaer in haer heuir gekomen anno 1643, wesende den 12 maij, om dat 

haer oms son eerst troude sonnendaechs na maij, die men al gement hadde te souwen trouwen 

al voer die Vastelavent, gelicken het gesaijt was, als dat sij doen al gekomen soude g gehadt 

hebbe.  
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[fol. 72 verso] [scan 77.29] [linkerpagina]  

 

[linkerkolom]  

 

Ick heb tot Willem Willemsis gehadt dardalf sestienendel geel satijn, om een daer ick een 

buerse of maken sal om in het silferen Haijlich Bloetskasse te hanggen, die elle kost 17 

schellingen, komt 16 stuivers. Noch een elle in een sestienen gehadt van een klaijn silferen 

passemente, dat ick daer om genaijt hebbe, die elle was van 6 stuivers, komt met die sij 7 

stuivers ende met het satijn tesamen 1-3-0. Daer is wel 53 derlaije haijlijchdommen in, die ick 

getelt hebbe behalfen die rest, soo als gebente ende haijlijge aert ende ander sins behalfen die 

ick niet tellen en kan, gelicken daer haijlijgen verschaijen genoemt staen met haer 

geselschappen tesamen gelicken Sinte Ursela ende andere.  

 

Ick heb mijnheer Kater een halfe rijkxdaelder gegeven om e 31 een sil sielmis voer mijn 

moeder salijger in stiltge te lesen, die nu 31 jaren doot is gewest. Maseur hadden daer een op 

saterdaechs laten doen ende ick wonesdaechs daer aen. Ick hadde baij die dagen die gracij.  

 

Ick heb tot Jacop die boeckebinders gehadt 8 8 ongebonden Sint Ians eevenielittgis, die 

mijnheer Kater voer mijn gewit het sonnendaechs na Hemelfaert, daer ick nu ommeslagis om 

maken sal van die lappis die ick van hem gekregen heb, daer die kuijssentgis of gewest 

hebben, daer die haijlichdammen in gelegen hebben.  

 

Ick heb van Jan Mijnheersen Kornelis op pijnsteravent 25 aijeren gekregen, daer ick mijnheer 

Kater 12 of brocht, om dat ick daer van wegen het kasse om wesen most.  

 

Ick heb te Pijnster anno 1643 doen die schuijtterrij optrock tot Marijttge Klocken laten halen 

20 koeken van 6 stuivers, dan ick heb maer 6 talf gegeven ende oock laten bedinnen weer te 

mogen brengen die ick over hiel, gelicken ick haer 4 gestiert hebbe, komt 4-8-0, soo dat ick 

daer 16 ho gehouwen hadde. Daer heb ick Eefert die snijers maijse, Engel Aertse die 

silfersmit maijse, Albert die schilders kint, die blauwe boers maijse daer wij onse poten 

kopen, Maerten Harmisse die wynkopers kint, Sasker Eelkes kint, Pieter Gronen kint, die 

jonge hier besijen tot Pieternelle die uut Oostinije gekomen is, onse Maryttges ses suster, 

Muyllirttgis kint, Jantge Kamaij, Tet Jansen jonge, al dese kinderen tot 12 toe toe, elckx een 

ende een op in mijn trommel gelaijt. Vort maseurs Jacop, Lijsbet ende Marijtge, myn 2 

maijsens ende onse Neltgis suster die mede van Egmont tot onse waer kijcken, elckx bij nae 

een fierendel van een koeck ende oock voer Neltgis moer ende haer suster die tuis was elckx 

een stijck bij haer andere gestiert, oock waer maseur Nobel met nicht Anna tot mijnenden te 

kijken ende joffrou Hester van Forest quam mede tot mijnnenden kijcken met haer maijt ende 

een jongkint, soo dat wij mede koeck aten ende oock die maijt een grot stijck gaf, soo dat ick 

als boven 12 aen die kinderen gaf ende 4 selfs hiel met 4 weerom stierde, de komt 20 

tesamen.  

 

[rechterkolom]  

 

Ick heb tot Willem Tuenissis een glas gehadt in mijn bril met die steker daer aen, daer ick 5 

stuivers voer gegeven heb. Dit nieuwe glas het Willem weder genomen ende het andere out 

heb ick gehouwen, of ick daer een glas in mijn andere bril brack, want het is van een gesicht, 

het en quam hem niet te pas te houwen ende ick heb nu een paer glasen, die wat ouwer sijn 

ende nu heb ick hem noch 10 stuivers toe gegeven, kom soo dat mijn nu dese glasen 16 

stuivers kosten.  
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Ick heb te Pijnster 6 stuivers gegeven van 4 emmers emmergelt.  

 

Ick heb voer mijn haijlijchge dat ick tot Jacop Willebortsis gehadt hadde, daer Onse Lieven 

Heer in sijn begraefdoeck laijt, weder gebrocht, daer ick een Exse Home voer nam, om het 

paesbortge daer na te schilderen met Onse Lieven Heer sijn verrijsenis, allebaije klaijn, soo 

dat ick daer 2 voer een hadde.  

 

Ick heb van mijnheer Kater donderdaechs na Pijnster gek gekregen een prijntge daer Iesus als 

een kint in staet met het kruijs over sijn schor ende een mantge aen sijn hant daer het retschap 

van sijn kruijs in lach. Hij hadder noch noch een deel die hij van Agge gekosftkocht hadde, 

daer ick uut kiesen moste.  

 

Ick heb tot Jacoppen 20 haijlichgis een kron gegeven, die mijnheer Kater meteen voer hem 

uut socht, doen wij na een Exse Home sochten uut Jacop Willebortsis prijnten, die hij mijn 

hieten dat Jacop op sijn rekeninch setten sou bij die boecken, die hij daer te binden hadde, dan 

ick heb se betaelt buijten sijn weten, noch het hij er 5 na gehadt van die oorden van die 

preckhers, komt tesamen 20 2-10-0. Hier heb ick een dubbelde van een stoter voer mijn op toe 

gekregen, daer Onse Lieve Frou Si Sinte Lijsbet groete in staet.  

 

Op wonsdach na Pynster sijn onse 2 sluetels van onse kueken op die Brestraet al voer die 

middach met die sluetel van die duer bij onse sarck omgeroepen, soo als wy se eerst daechs 

daer aen miste ende wij en wiste van dat roepen niet, noch sij en weten geen van baijen hoe se 

wech quamen ende ick stierden sonder mijn weten na de om roeper roeper, al hoe wel ick daer 

geen dencken na en hadden ende sij waren der daer. Een maijse had se gevonden. Hy most 

een stuiver voer syn roepen hebben ende 2 voer het maijse, saij hij ende ick hadden Harmen 

Tijmense 2 stuivers gegeven van die kueken op te steken, soo dat het mijn 5 stuivers gekost 

hadde van dese sluetels. Sou wonder wesen of te seggen, want het onse Marijttge, Aeriaen 

Janson die ferruwers dochter, haer bedrif altemael allen gewest is, die het gelt van die roeper 

gehouwen hadde ende hadde die sluetels selfs gewonden, soo sy saij, die ick niet en men 

wech gewest te hebben, al hoe wel sij soo stout was in mijn spe presencij ende stret het die 

roeper met sijn wijf op als dat sij se daer van daen gehaelt hadde, al hoe wel sij daer niet 

gewest en hadde, noch sijluij die sluetels niet gesien en hadden.  

 

[fol. 73] [scan 77.29] [rechterpagina]  

 

[linkerkolom]  

 

Ick heb op pijnsteravent anno 1643 tot mijnheer Katers gewest, als om soo als mijnheer Kater 

dat Haijlijch Bloetslappe uut het ouwe silfere vergulden kasse nam ende sou het weder in het 

nieuwe kasse setten, gelicken hij dede, dan het lappe waer soo out als dat ick het noch dor 

mijnheer sijn begeren, die mijn daer konsent toe gaf, noch met een groene sijen draet wat 

hefte, gelicken het van onderen groen fluwel was ende boven schen daer 2 silferen 

passementgis op te leggen, het geen ick met een witte sijen draet hechte ende rech het meteen 

op het witte silferen lakense lappe, daer die het kussentge van gewest is, daer d het gebent van 

Sijnt Jan Babtist in gelegen het ende ende is van afteren van geel satijn, gelicken het 

kussentge mede is ende met een klaijn silferen passementge om gebort met een silferen 

kruijse van hetselfde op gebort recht boven die hostij ende onder het glase, daer het lappe voer 

hanckt, gelicken men het lappe van buijten sien kunnen maer het die hostij niet ende het g 

gele satijnen kussentge staet mede van binnen after die hostij, daer ick wel in die 50 daerlaije 
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besonderlijnge haijlijchdommen in benaijt hebbe die mijnheer Kater mijn gegeven hadde, soo 

ick getelt hebbe behalfen die ick noch niet en heb kunnen tellen, soo alse alderlaije haijlijchge 

gebente als andersins, oock hadde hetselfde lappe gelegen op wat bomwol, heen mijnheer het 

geen mijnheer Kater duer gedelt het ende het die hellyft gehouden die hy in sijn annesde 

leggen sou en die andere hellijft het hij mijn gegeven, daer ick mon frere Nobel wat van 

ofgelaijt hebbe in sijn annesde, dat hij om sijn hals draecht ende het ander heb ick in mijn 

gouwen annesde gelaijt. Het mach, saijt mijnheer, wie wet hoe out wesen het heeft het daer 

soo lang after gelegen als het lappe out is, want die bul die mijnheer daer of het is wel 200 

iaer out. Nu heb ick het ouwe silferen vergulden kasse tot mijnenden genomen om wat schon 

te maken ende als het dan schon is, soo sal het bijnneste, daer het lappe met die hostij plech in 

te staen, mede geset sal worden in die halfe maen, daer die hostij in het nieuwe kasse in staen 

moet, want het net soo grot is als een grote hostij, dan sal mijnheer Kater duer den dach een 

klaijne hostij in setten, om dat die mijnder slap worden ende. Dit binniste is maer silfer allen 

ende het buijtenste t het geen is met engeltgis ende kastenten ende ander sijeraet is, daer sal 

ick een paesbortge of laten maken.  

 

Ick heb tot Jan Kronen ende tot sijn gehadt 2 becken van een schortkaeck tot ditselfde 

paesbortge om aen weer sijen een of in te setten in die plaets daer 2 open steden waren om. 

Het bedroech omtrent 15 stuivers aen silfer ende hij wrocht er omtrent een ur ofte soo aen om 

een gate 3 ofte 4 te maken ende dat bond hij dat met santorijdraet daer aen, soo dat ick hem 

doe noch voer dat wercken ende om dat daer noch wat vergult op die becken waren, 12 

stuivers voer geven, soo dat ick daer tesamen 1-7-0 gaf. Noch tot syn moers gehadt soo een 

ende ander om van buijtenom te setten mede van sil- 

 

[rechterkolom]  

 

fer vergult van out goet, dat verroijlt was tegen qualick 34 stuivers het lot, om datten mede 

wat vergult op was. Het silfer kost het loot een daelder, beliep tesamen 5-4-8, komt met Jan 

Kronen tesamen 6-12-8. Noch heb ick Trijn Jans 8 stuivers gegeven van hetselfde goet wat op 

te klueren, het en is nu oock niet anders dan of het nieuet en was.  

 

Ick heb hier een geschildert dose toe gekoft van 5 stuivers.  

 

Ick heb mes Willem Tuenisse van een ront plate van root koper gegeven 0-2-4 ende mester 

Klaes Heck gegeven om op datselfde plate een Exxe Home daer op te schilderen 3-18-0. 

Noch heb ick Willem Tuenisse van een geel koperen plaet gegeven, al waer al het werck van 

het pasbortge op gemaeckt is, want het van afteren komt, daer het hantfatsel mede op vast 

gemaeckt is, 9 stuivers ende vorts hem noch gegeven van vorts op te maken 2-14-0 ende noch 

heb ick aen sijn kinderen 3 koecken gegeven, want hij daer 6 het, elckx een hellift, om dat ick 

daer soo dickmael quam ende oock aen die ouste ionge een stooter gegeven, om dat hij dat 

glase moij slypen sou, soo dat mijn het pate pasbortge noch kost 14-14-4.  

 

Ick heb van mijnheer Kater gekregen een stentge dat in een silferen vergulden kasse is, 

gelicken die rijngen ende is uut het rondeltge gekomen daer het pasbortge of is, om dat het 

niet te pas en kost komen of daer mosten der meer gewest hebben. Noch heb ick een klaijn 

doppe over gehouwen van hetselfde paesbortge dat ick daer toe gekoft hadde, mede van silfer 

vergult.  

 

Ick heb Age Jacopx tegen sonnendaechs onder het Haijlich Sakrament gegeven voer 5 

halfponts met 4 half fierendels kaersis allegaer gesiert om op het autaer te setten, om dat het 
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Haylich Bloetskasse op het autaer staen sal 2 klaijne kaersis op die engelen op het autaer ende 

2 op die Sinte Michgiels engelen ende die op het klaijne autaertge daer het kl kasse nu staet, 

mede laten gelick sieren ende dan mijn bortg bortge van Onsen Lieven Heers Gebortge dat in 

mijn kamer besijen die schorstien dan soo lanch staen sal, komt tesamen 3-6-0. Die kaersen 

syn versiert met roo sonnen, daer die naem Iesus in die midden staet met Onse Lieven Heers 

nagelen daer onder, dat is groen ende dan komtter een gron krontge van dornen daer aen ende 

weer een roo son, soo dat het siersel aen malkander komt.  

 

Ick heb Willem Tuenisse een koperdratge laten maken met een oge op elcke ent eeven lang 

als mijn bonnijttge in het voerkamertge diep is, daer nu mijn Haijlygen Geese silferen 

Haijlijgen Gese nu aen hancht.  

 

Ick heb Krijn Isbrantse 6 stuivers gegeven, om dat hij mijn wat hijelp op die kerck doen het 

kasse op het autaer geset worden om op in of te tijllen.  

 

Ick heb Age Jacopx 6 stuivers gegeven om mijn roo ry ruijge rocke een stoop stotkant om te 

leggen.  

 

Jannijttge Heinderijckx is gestorven op den 6 junij anno 1643, wesende saterdachs na 

Haijlijch Sakramentsdach ende sij het Gurtge lijnnen ende wollen gemaeckt met het huisraet 

ende 150 gulden siaers ende soo lanch as als sij leeft ende mijnheer Kater 100 gulden ende 

pater Dirck die preckheer 25 gulden ende die buers 100 gulden ende mijn 2 stijckes gout, die 

sij al selfs in een pampiertge gedaen hadde. d Het een is een gouwen rijael die 3 gulden 

plegen te doen ende het ander is een fierendeltge van een rosenobel ende oock het Gurtge 

Garbrants mijn keur laten kiesen uut een heel deel prijntgis, daer ick 4 uut nam: die dopinch 

van Sint Jan voer mijn ende voer maseur een harder ende een harderin, die Jannijttge wel eer 

van mester Wouter gekregen hadde ende neef een van Sinte Augestijn ende een 

kruijsdragertge voer nicht Van der Burch ende Anna elckx een, om datten sij tot Uutert 

bennen, voerts en het Jannijttge niemanden ter werelt its gemackt als Itge haer beste hoijck 

ende haer een rock.  

 

[fol. 73 verso] [scan 77.30] [linkerpagina]  

 

[linkerkolom]  

 

Ick heb Age Jacopx mijn dagelickse kuers met die klaijne krontgis op een satijnen gront laten 

een klet uut nemen ende die stotkant omkeren, daer ick haer 12 stuivers of gegeven heb.  

 

Ick heb op Onse Lieve Frouen Vijsijtacijendach tot Willem Tuenisses gewest om een koperen 

wijwaterspotte te maken ende om dat sijn kint soo derelick aen die termijnen lach, soo en 

wrocht hij niet ende doe ick oock op die kerck quam, soo liet ick uut mijnselfe een half 

fierendels kaerse voer het Haijlijch Bloet op steken voer het kint sonder heuir weten ende ick 

vraechde oock mijnheer Kater doen die kerck uut was of het oock quaet was om weder met 

een gewit kronte te wercken. Dan om dat Itge op die Kauster was, soo en kon ick het qualick 

aen wercken, dan mijnheer saij of het mester Krijn voer goet hiel of niet ende dat ick soo doen 

sou ende anders riet hij dat men het kint van een priester die benedicsij over sijn hooft geven 

sou ende dat die naeste vrinden die eerste gelegentheijt te biecht gaen soude ende waer het 

kint 7 jaer out, soo most het syn haijlich oolij hebben ende ick vrocht het op dieselfde dach 

noch soo al an, als dat mijnheer Kater hem die benedicsij noch selfs al savens brocht, daer ick 
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ende Gurtge Garbrants noch bij waren, om dat wij daer samen tot sijnenden gewest hadden 

van wegen die 100 gulden van die buers.  

 

Ick heb Harmen Tijmense van een ront isser om die kom op te setten daer het lampet met 

water over hangen sal, gegeven met 2 boutgis om het lampet aen te hangen met 2 krammen 

om het isser in te steken, tesamen 18 stuivers ende Krijn gegeven van aen smijten gegeven.  

 

Ick heb op den 8 julijus anno 1643 tot Maerten Harmessis mijn eekfate laten follen van een 

eeck als daer maseur of gehadt hadde, daer 4 dalf stop in gegaen is, die stoop is van 10 

stuivers, komt tesamen 1-15-0, te voren hadder 3 mengelen in een slepe in gewest tot Aeriaen 

Elkes van biermaet.  

 

Ick heb tot Maerten Haermessis op dieselfde tijt oock gehadt een kan Spaense wijn, om dat 

Marijttge een verkerde botschap gedaen hadde, want sij witte France wijn halen sou, geven  

1-2-0. Om datter in versijnt was gaf ick 2 stuivers min, noch heb ick er doen mede noch 

gehadt 2 stop roo France wijn, daer ick 1-8-0 voer die stop gaf, om dat maseur met baij haer 

dochters ende suager tot mijnende te gast waer 2 dagen, terwijl mon frere Nobel tot 

Amsterdam was, die ick mende dat tuis komen sou, elcke mael had ick een kan roo wijn ende 

die Spaensse wijn de ick bij mijn andere wijn in die fles.  

 

Ick heb van het jaer met turfgelt gegeven Rijsse, Itge, Nel Sijmens, Tuenisse op die Heul, 

Beiateris, Annijttge Hamme, bestefaertge in die Ramme, die Berger ende blijnde Marijttge. 

 

Ick heb tot Dieuertge Kornelisse een half elle goet gekoft tot een vrijflap voer 2 stuivers.  

 

Willem Tuenisse het mijn voer ende after aen die kuecken 2 ende gots gemaeckt van blijck 

van 10 voet lang, die voet een rijael, komt tesamen 1-15-0 ende Albert van grau verruwen 

gegeven 2 stuivers.  

 

[rechterkolom]  

 

Ick heb Harmen Tijmense een ronde isseren rijnch laten maken met 2 isser daer toe, om die 

ring daer in te setten om een kom daer op te setten, daer men die handen over wassen, met 2 

boutges daer bij daer het lavor aen hangen sel, daer voer gegeven 18 stuivers. Krijn van 

hetselfde gegeven om die issers in die muer te smiten 2 stuivers, noch Albert Jansen van 

hetselfde te ferruwen 1 stuiver, komt tesamen 1-1-0.  

 

Ick heb Willem Tuenisse een koperen wijwaterspot potte laten maken op een manier of het 

een poppe lafortge was, daer ick hem 1-16-0 of gegeven heb ende ick heb het mester Pieter, 

die Brabantse schilder, laten schilderen, daer ick hem een dopinch van Sint Jan op heb laten 

setten met mijn wapinch van binnen op het dechsel ende die datum van onderen, daer ick hem 

of gegeven heb 2-10-0, met een stuiver van tuis brengen, komt tesamen te belopen 4-7-0  4-7-

0.  

 

Ick heb op Sint Jacopxavent anno 1643 die kamer hier after over mijn port van Maddelen Jans 

haer kinderen gekoft voor 475 gulden geret gelt ende sal te maij toekomende anno 1644 

gelevert worde, of ten waer dat den op een ander na haer gelegentheyt beter konnen raken soo 

sal ick se betalen als sij er eerder uut gaen. Soo wa waer het verdinch met Jacop Pauuelse in 

het gasthuis gemaeckt, die daer 460 gulden voer gebon hadde op dieselfde dach ende doen hij 

niet hoger en wilde, doen heb ick het daer na genomen daer het voer te pant stonde ende van 
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wegen die 40 fertichste penninck is in noch uut gesaijt, soo dat het elck die hellift sal moeten 

sijn, ende voerts dat bedracht die 100 gulden een rijckxdaelder ende vorts moet het alle jaren 

2-0-8 geven van 100ste penninck. Hadde Jacop syluij het schel willen middelen, soo hadden 

Griete die hekelster daer noch wel een rijckxdaelder willen geven, als hij Jacop Pauuelse noch 

5 gulden daer hadden willen op leggen, te weten 465 ende hij en wilde niet. Sij het van heuier 

gedaen 33 gulden al voer het over 30 jaer al eer Maddalen se koft. Sij koft se doen voer 400 of 

op 6 dagen, belopt tegen die penninck 20 aen contant gelt 355-6-6, dit is van haer gekoft 

gewest in het jaer 1613.  

 

Ick heb 6 schellinchs fijne koecken laten halen, daer ick Maddelen kinderen Barber in 

Jannijttge elckx  tesamen 3 of gestiert heb ende Taems Klase die snijer, die daer sijn wijf me 

over was een, met Griet die hekelster een, die daer mede onder gelopen hadde, voerts soo heb 

ick die laetste 6ste aen 4 gesnen, daer het elcke maijt een fierendel of gehadt, met Gurt Jacopx 

die tot mijnenden in het werck was mede een fierendel, met Krijn en voer sijn suster een 

fierendel om dat sij mijn Krijn hadden wesen op soecken, noch heb ick daer 4 laten halen, 

daer Belittge nicht, nicht Van Eenijgenburch ende een tot mijn susters ende een aen 

fierendelen gesnen, daer Age Jacopx, Sijte Maertens, Marijttge Arents ende Gurtge Garbrants 

elckx een fierendel of hebben. Sy spraken dat de kamer 33 gulden gon van heuir, doen sij er 

in quamen ende Maddalen hadde wel eer gesayt van 24 gulden ende Griete plech 28 te gelden 

eer sy se koft.  

 

Kornelisse nicht het mijn 2 schapenkasis van Harlem bestelt ende maseur 3 ende nicht een, 

elcke kase kost met die vracht elf stuivers.  

 

[fol. 74] [scan 77.30] [rechterpagina]  

 

[linkerkolom]  

 

 

Ick heb van het iaer tot Piete Kiste 4 snes drochde schollen gehadt van 4 stuivers het snes.  

 

Ick heb duer nicht Van Eenygenburch van Kornelisse nicht een prynt gekregen dat gedaen is 

na heerneef Has ende maseur oock een.  

 

Ick heb tegen Onse Lieve Frou te Personckel tot die minnebroers gestiert 6 witte waskaersen 

van dardalf fierendel het stijck, sij hebben anders maer halfponts gewest ende nu wouden sij 

se soo hebben, komt 4-2-8.  

 

Ick heb het onse Neltge op den 30 julijs anno 1643 aen gesaijt om te winter te blijven om dies 

wille dat sij mijn diste, al hoe wel onse Jacop een iaer met haer met haer heuir gemaeckt 

hadde, elckx met een half iaer of te mogen, soo en begerde sy niet te blijven, ofte ick heb haer 

een paer klijckers meer moten beloven ende een weck te winter tuis, al hoe wel haer heuir 48 

gulden is ende Age van Egmont 38 won. Marijttgis klijckers, saijt sij, hebben 2-8-0 gekost, 

soo dat haer heuir komt op 50-10-0 te belopen.  

 

Jacop het mijn een half pont bintgaren gekoft in het Ossenhooft voer 4 stuivers.  

 

Ick heb van Neltge Welgeborens op den eersten augustus een fierendel boter gekregen, daer 

ick haer 27 gulden voer gegeven heb.  
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Ick heb Krijn een got laten leggen tegen mijn afterkoken aen over het velt, hij waer 21 voet 

lang, die voet is 2 stuivers, komt met het maken te belopen 2-6-0.  

 

Nijcht Van Eenijgenburch die heeft een prijnt gekregen van mijnheer Kater ende voer mijn 

ende Belijttge nicht oock een van mijnheer Martijnes van der Velde, die van Laije was ende 

martelaer gestorven is duer oorsaeck, om dat hij aen het autaer gequest worde ende oock 

bestorf.  

 

Ick heb Marijttge Arents op Onse Lieve Frouen Personkelendach gegeven 14 rijckxdaelders 

van wegen mijn suster, om dat sij tot Uutert is ende 30 gulden van mijn voer die baginnen van 

Bockstel ende oock hebben wij van haer elckx 2 haijlijchgis gekregen, elckx een Lieve Frou 

met haer kint ende maseur daer een bij daer een kruijs in staet ende ick een daer Iosep ende 

Maria met haer lieve kint in staet.  

 

Ick heb op den 3 augustus Tijmen Lukesse 5 halfe rijckxdaelders gegeven tot behoef van die 

schamelluij, komt 6-5-0.  

 

Ick heb op den 6 augustus anno 1643 weder een gulden gegeven van een maijt haer hoftgelt 

voer het jaer 1643.  

 

Ick heb van mijnheer Kater, doen ick hem die 400 gulden van die oflossing van die 

pottebacker brengen wou, die hij niet hebben en wou tot sijnenden om redenen wil ende soo 

brocht ick het tot nefen, om dat hij het dan op gelegender tijt weder uut setten sou, gekregen 

een roo sijen kapittelstock om in een missael te leggen die niet nieut en was.  

 

Ick heb van Gurt Jacopx een prijntge gekregen Hoge Lieve Frou daer sij mijn mede bestack 

doen sij tot mijnenden schon maecken van die moeder Gots met een Iesisse op haer schot met 

een hempe maer aen, ongeofgeset op wit fransijn.  

 

Jacop die boekebinder quam mijn een prijntge, om dat ick die op een hopen toe hebben sou, 

daer ick een van een stoter van heb, daer Sijnte Lijsbet gegroet worde van Onse Lieve Frou 

ende die Engelse groetenis oock in staet.  

 

[rechterkolom]  

 

Ick heb tot Eese Janse 180 wittge stentgis gehadt van 7-10-0 het 100, die ick in mijn forhuis 

geset hebbe after die stoelen boven die sitbanck, komt 13-10-0 te belopen ende ick heb Harck 

Kornelisse die metselaer met een opperman 5 schoft gehadt om te setten, om dat Kornelis 

Maertse op die Wieringger Waert was tot Brasser te werck was, hij hadde 1-10-0 voer hem 

ende die opperman hadde 18 stuivers soo ende 13 stuivers aen kalck, soo dat het mijn kost 

tesamen 16-11-0.  

 

Ick heb Gurt Jckopx van het iaer 22 dagen gehadt schon te maken, in die kamer begon sij 

eerst, daechs 9 stuivers, komt tesamen 10-8-0.  

 

Ick heb van Lijsbet Klaesen muetge een web gehadt van 50 elle lang tot maijses lakens van 12 

stuivers die elle, komt tesamen 30 gulden ende ick heb het op Sinte Bartelmiesendach te 

bleken gestiert ende van die elle gegeven een braspenninck, die elle kost omtrent 14 dalfe 

stuiver, het heeft 7 weken te blecken gewest.  
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Ick heb tot Tomis Pietersis mijn klaijnste blauwe wijnkannijttge met mijn klaynste blauwe 

bierkannijttge elckx een nieut decksel op laten maken, daer ick van gegeven heb 4 stuivers 

van het bierkannijttge ende 6 stuivers van het wijnkannijttge.  

 

Ick heb tot Maddalen die braijster gewest op Sinte Bartelmiesendach ende wij begonsten te 

praten van haer Dieuertge, die sij gesaijt hadde niet langer tot Amsterdam en begerde tot die 

iuden te hebben, daer sij dardalf jaer te Alderhaijlijgen toekomende 1643 gewont sal hebben 

ende ick mocht seggen kost sij naijen dat ick se nemen mocht of of had sij daer sin in dat sij 

noch wat leren mocht ende sij hadder tegen haer man mester Raijnier of gesproken ende sij 

quam 2 dagen daer na tot mijnenden, als dat ick se heuirde voer het half iaer. Als van 

Alderhaijlijgen 1643 of tot maij 1644 toe aijste sij 10 gulden, om dat sij noch wat naijen leren 

sou van mijn, waer van ick haer niet minder en boo ende dan sijn wij baije gaer vrij of het ons 

geen van baije aen en stont ende soo sy langer blijft, soo is sij noch after maij 1644 verheuirt 

voer een iaer voer 30 gulden in het iaer, gelicken sij nu wint tot die jueden, dan of het quam 

dat Neltge gonch, soo most sij mede als ick wilde in haer stee wesen. Ick heb Lene een halfe 

dukaton tot een gotspenninck gegeven, komt 1-11-8 voer haer, want sij daer niet of en weet 

dan ick heb gesaijt dat sy het haer mocht laten weten met den eersten ende stont het haer niet 

aen dat sij het mijn seggen mochtten ende sij saij dat sij daer te kermis trecken soude, dat sij 

het haer dan wel seggen sou, want sy wel wist dat sij blij wesen sou. Dieuer Bruijne hadden 

haer al voer een half iaer 15 gulden gebon ende dan voer noch een ander hal iaer daer na 17 

gulden ende Lene hadde 20 gulden willen hebben ende doen blef dat steken. Dieuer Baerts is 

18 dalf iaer out.  

 

Ick heb 7 Sint Jans eevenielijtgisboeckis gemackt van die lappis die ick van mijnheer 

gekregen hadde, daer die haylijge gebentge in gelegen hadde met noch 14 kussentgis dan daer 

waren 2 hartgis onder, daer mijnheer haijlichdam in gesteken het van het geen ick hem 

gebrocht hadde om voer een angenes om die hals te dragen, daer mijnheer daer 4 of het om 

iemanden ten geven die hem vragen, gelicken het altemet buert. Oock heb ick er onse Neltge 

ende Marijttge ende maseurs Marijttge elckx een daer of gegeven, om datten sij soo drommen 

om om haer hals te te dragen. Oock heb ick nicht Anna een eevenielijboecke gemaeckt van 

een groen satijnen lappe dat sij mijn selfs gegeven hadde. Noch heb ick haer een wit kussentg 

gegeven met oranie strepis, noch Giert Jacopx 2 fijolettge evenielijboeckis gegeven.   

 

Noch het nicht Van der Burch een eevenielijboecke, een tenete sije met gouwen strepis noch 

Gertruijt ende Gisberte elckx een root veruele evanlijboecke.  

 

[fol. 74 verso] [scan 77.31] [linkerpagina]  

 

[linkerkolom]  

 

Ick ende maseur Nobel hebben tot Dieuertge Kornelisse een half dosijn duaijlen tesamen 

gekoft van een elle in een fierendel grot, voer 1-7-0.  

 

Ick heb Neltge in die mart 24 gulden aen gelt gegeven, al waer het half iaer heuir van te 

Alderhaijlijgen 1643 betaelt sal wesen.  

 

Ick heb Neltge een halfe dukaton Sinte Bartelmies tot haer mart gegeven, komt 1-11-8, om dat 

sij een silferen angenes om kopen sou.  
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Ick heb Marijttge in die mart tot Fijtgis in die Haechse Toren een elle grau laken gekoft tot die 

ick haer tot een borstrock heb laten maken, die elle kost 3-10-0 ende Age Iacopx van maken 

gegeven 10 stuivers, soo sad dat mijn die bortsrock kost 4 gulden, behalfen het kanefas, daer 

het me belaijt is ende die haken.  

 

Ick heb mijnheer Kater een kron gegeven van 2 gulden om mijn broeder salijger sijn 6 

jaergetij doen.  

 

Ick heb Age Jacopx voer 5 halfponts gele wassen kaersen gegeven tot dieselfde jaergetij te 

doen 2-7-8.  

 

Maseur Nobel het mijn een suart floers kap tot Utrecht laten maken, daer ick 2-10-0 voer 

gegeven, noch heb ick daer 5 talf fierendel van een sije kante toe gehadt van 12 stuivers, komt 

tesamen 3-2-0.  

 

Neltge het van Lijsse een bosel gekoft ende ick hadder een voer onse Marijttge, sij hadden 

daer tesamen toe 4 elle in een fierendel, elcke schorteldoeck quam te staen op 10 dalfe stuiver, 

die elle kost 5 talfe stuiver, noch had ick tot 2 potdoecken van hetselfde goet 2 elle met noch 4 

elle tot wrijflappen van 4 stuivers die elle, noch aen bant 4 elle min een fierendel, komt 3 grot, 

soo dat het schorteldoeck kost elf stuivers.  

 

Ick heb mon frere Nobel gegeven 3-7-8 tot die verpondinge van onsse huis tot Schagen van 

die jare 1643.  

 

Onse Jacop het mijn te Amsterdammer kermis een kinnijttge boter gekoft van een 

Kasterkommer man, het woech 2 pont over voer 15 gulden, komt tesamen 16-5-12.  

 

Ick heb van Sinte Michgiel 1642 tot Sinte Michgiel 1643 toe, te weten een iaer op die pijlaers 

endegelen gebrant aen half fierendels kaersis, te weten elf pont ende het pont is 1-2-0, komt 

tesamen 12-2-0 ende op het klaijnne autaertge 17 ponts aen halfponts kaersen, komt tesamen 

8-14-0, nu komtter 3-4-0 van entgis te goet, soo dat het dan met malkander belopt, behalfen 

die ick op het grote autaer gegeven heb, 27-12-0  27-12-0.  

 

Ick heb oock in het iaer gehadt van die eene Sinte Michgiel of tot die ander toe 17 fierendelen 

klaijn bier van 3 gulden die ton, komt met die exsis te belopen 21-7-0, 5 fierendelen suaer bier 

van 8 gulden die ton, daer is het half vat fat maertsbier in gerekent, dat oock net te Sinte 

Michgiel uut was, komt te belopen 12-6-0 ende met het klaijne bier tesamen in een iaer  

33-13-0.  

 

Ick heb mijnheer Kater op den 6 october anno 1643 een halfe rijckxdaelder gegeven om een 

dienst voer mijn te lesen.  

 

Ick heb tot Trijn Heinderijckse op het Dronken Lekouterop 2 groene wijwaterspottgis gehadt 

met deckelissis daer op, daer ick 3 stuivers voer die 2 gegeven heb.  

 

Ick heb onse Marijttg weder een paer nieuwe klompen gekoft van 6 talfe stuiver.  

 

[rechterkolom]  
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Marijttge Arents in het gasthuis snijt haer frouwenhemden. Als sij er 3 elle in een fierendel 

toe het, soo snijt sij 4 fingeren bret minder als half laken tot die mouwen brete van die 

mouwen of ende sij nemt se omtrent 3 fierendelen lang, dan snit sij noch een stijck eeven bret 

als die mouwen van een half elle omtrent min een sestienendel of ende dan nemt sij dat ander 

stijck dat noch aen het hemt is ende fout dat midden duer ende soo dubbelt over hoeckx tot 

die geren duer gesnen, dan blijft er een halfe geer aen het hemt fast, dat dan het sij die 

selfwechsenat tegen die schoijne halfe geer van het hemt aen ende die andere sij komt dan 

mede soo ende dat stijck dat tusken die mouwen ende die geer uut komt, daer mach dan noch 

wel 6 asseldoecken of ofte bortgis als die halfe geer geer aen het hemt blijft, soo falt er een nat 

minder aen het hemt te naijen.  

 

Ick heb mijn 6 groene kussens die in het saeltge winters leggen f Gurtge Garbrants laten om 

keren, daer ick 14 1-4-0 van het naijen gegeven heb met 6 stuivers van feren daer toe, om 

datter een was dat wat klaijnder was dat ick eeven grot heb laten maken, daer hadde sij noch 

een stijck out betteckt toe gedaen met nieuwe hoeckis leer aen die al die kussens, daer sij niet 

of hebben wou, daer heb ick haer noch 6 stuivers voer gegeven, die die sij om gots wille 

geven wou, soo dat mijn die kussens noch kosten 1-12-0.  

 

Ick heb van het iaer van Lanten Jacop gehadt 50 pont kas van 5-15-0 die 50 pont, met 3 grot 

wegen.  

 

Ick heb van muetgis web gesnen 15 elle tot 3 maijsens lakens met een elle min een 

sestienendel tot 4 paer socken, het waer 50 elle lang, die elle kost 3 stuivers min een oortge.  

 

Maseurs Jacop het mijn tot Aechtge Remmes een hammijttge gekoft van 8 talf pont, het pont 

is van 6 talfe stuiver, komt tesamen 2-1-4.  

 

Ick heb van mon frere Nobel een halfe oos gehadt voer 48 gulden, daer Albert die schilder 

ende Stoffe die gistkoper mede elckx een fierendel of gehadt hebben, noch 7 stuivers van pans 

broeijen met 4 stuivers aen bier.  

 

Ick heb Jannijttge Kornelis die naijster, Itge, Rijsse, Beijaterijs, Nel Sijmens, blijnde 

Marijttge, Anna Luytgis, Tuenysse op die Heuil, Maddalenen Barber hier after, het 

bestevaertge in die Ramme ende Aeriaen Janse, onse Marijttgis vaer, elckx een grote huispot 

gestiert ende dan mijnheer Kater een soetelick stijcke, te weten die naborst.  

 

Ick hadde mijnheer Kater mede daechs te voren een kouwe bout gestiert op Sinte Sijmen en 

Judendach, die noch heel grot was, sij hadden wel 13 dalf pont gewoechgen, dan onse folck 

hadden daer op te gast gewest, ick had se van maseur over genomen, sij koste mijn 2-10-0 

tegen het pont 4 stuivers.  

 

Maseur Nobel het die kaersen te Aldergotshaijlijgen op het autaer gegeven ende ick een voer 

het seborijkasse, dit is nu mis van dese kaersen, om datter die kommesarese sijn.  

 

Ick heb tegen Aldersielen mijnheer Kater, Molanes, die minnebroer ende pater Dirck elckx 

gegeven 1-11-8, te weten een halfe dukaton om te bidden voer die sielen van mijn ouwers.  

 

[fol. 75] [scan 77.31] [rechterpagina]  

 

[linkerkolom]  
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Ick heb tot Saskers 6 mettgis grau orrijtgen gehadt van 5 stuivers het mettge met noch 4 

mettgis witte orrijtte van het mette.  

 

Ick heb tot Grietge Stoppe op den 3 november anno 1643 een sacke sout laten halen, daer ick 

2-12-0 voer gegeven heb. Vorts is het maer aengetaijkent, hier van gegeven op den 14 julijs 

anno 1644, 3-7-8.  

 

Onse Marijttge van den Dick, Aeriaen Janses die die ferruwers dochter, is uut haer heuir 

gegaen den 4 november ende sij was den 6 maij gekomen, soo als se hier anderhalf iaer 

gewont heeft. Ick heb haer 10-5-0 voer een half jaer heuir gegeven, al hoe wel ick haer maer 6 

gulden hadden hoefen te geven, dan ick heb haer armoet aengesien dat ick haer 10 gulden gaf, 

die 5 stuivers waer voer haer naelden, die sy tot mijnenden hadden mogen hebben. Haer moer 

x hadde maer 10 gulden geaijst anno 1643.  

 

Ick heb Age Jacopx van mijn grauwe rock gegeven 12 stuivers van een andere kort ende een 

stotkant met vort wat te versien gegeven.  

 

Ick heb maseur gegeven 2-3-4 van reperasij van ons heuis tot Schagen.  

 

Ick heb over iaer gehadt tot Allijt Pieterse 40 pont duijnne kaersen, met 2 pont dicke van die 6 

in het pont, met 2 pont van die 8 in het pont, daer van heb ick haer 16 dalf pont weder 

gebrocht ende nu heb ick genomen 30 nt van die duijnne die tusken die 13 ende die 14 in het 

pont bennen met 2 duijnne lemmetgis, om datten sij lanch sullen dueren ende 2 pont van die 6 

in het pont, met 2 pont van 10 in het pont ende dan had ick noch wel 2 pont duijnne, soo dat 

ick nu h 36 pont met malkander, het pont gelt nu 5 stuivers.  

 

Dieuer Baerts is in haer heuir gekomen den 13 november anno 1643, soo als Marijttge den 4 

gegaen was, sij waer manendaechs van Amsterdam gekomen, soo als sij dondersdaechs daer 

aen tot mijnenden quam. Sij is out 18 dalf iaer, in die fasten sal sij 18 worden.  

 

Het kasse van Onse Lieve Frou is weder tot mijnheer Katers gebrocht wonesdaechs na 

Alckmaer kermis, soo als het een wil tot mijnenden gestaen hadde, om dat die kommesarijse 

komen soude. Ick heb Kornelis Maertse 6 stuivers gegeven om die stentgis weder te setten, 

die daer after of gefallen waren met een stuiver aen koperen spijckertgis.  

 

Ick heb Dieuertge die eerste weck doen sij tot mynenden gekomen was een blauwe rock 

gegeven, die met rot baij gefoert was ende 2 ingeslegen borden op lagen, om soo wel eer aen 

iemanden te geven ende dat ick noch niet gedaen ende hadde ende dat nu soo wel geen meer 

manier en was, die doen al terstont of getarrent, om dat onse Neltge doen tot Egmont te 

brulloft was die hetselfde niet en hoefden te weten.  

 

Maddalen in die Vergulden Hoet 2 gele korden laten kopen van een rijael die elle, van geel in 

blau. Het geel is sy ende het werck boven op is van blau saijet ende een pomet onder op die 

stotkant altemael van sij, mede van geel ende blau, die elle kost een stoter. Ick heb omtrent 

een rijckxdaelder aen kosten daer toe gedaen met die sij, het geen ick haer mede op die rock 

toe gegeven heb. Ick heb het selfs genaijt, om die diessack laijt mede een kort, ick hadde 

omtrent 10 elle min een fierende behalfen die pomet, daer ruijm 5 talf elle toe die kort 

bedroech, tesamen met die pomet 2-7-0 ende dan die sij.  
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[rechterkolom]  

 

Ick heb tot Trijn Heinderijckse op Lekouterop gehadt 3 groene anderhalfe slepespotte van een 

stoter het stijck met een sl 3 slepespot met een m a root schuijtteltge sonder ooren dat op die 

pot past, van 4 stuivers tesamen.  

 

Maddalentge het mijn gekoft ruijm anderhalf fierendel wolle garen van 6 draet in het ABC op 

het Dronkenort, komt samen 1-18-0, het pont was van 5 gulden met 4 braijpriemen, daer mijn 

Dieuertge een paer kousen of braijen sal.  

 

Ick heb Dieuertge daechs na Sint Anderies een pont grot op haer heuir gegeven, daer sij 3 elle 

ruij ruijch root buiffels om gekoft het van 1-14-0 die elle tot een rock, die ick haer selfs 

gemaeckt hebbe, daer leggen van een stoter die elle. Ick heb omtrent 3 stuivers aen garen toe 

gegeven, die rock kost omtrent 7 gulden, haer moer het die rest gegeven.  

 

Ick heb tot Sasker Elkes gehadt 6 mettgis grau orrytgen met 3 mettgis witte.  

 

Ick heb op den 8 december wesende op Onse Lieve Frouen Ontfanckenisdach Wouter 

Gerrijtssis Lijsbet Klaes gegeven in een pampiertge 5 France kronen, komt 25 gulden die sij 

aen Frerijck Jacopse geven sou tot behoef van die schout, om dat ick hem niet en sie ende om 

dat Tymen Luyckesse nu doot is, met noch een pampiertge daer een Brabantse kron in is met 

een halfe kluijt, komt tesamen 6-5-0 tot behoef van van die schamelluij.  

 

Ick heb op Sinte Lusijendach een bosse sualijfstocke over genomen, daer ick een stooter voer 

gegeven heb.  

 

Ick heb mijnheer Kater een halfe rijckxdaelder gegeven om een su voer mijn vader salij 32 

jaergetij in stieltge te doen.  

 

Joffrou Kamaij het mijn tot Amsterdam 6 elle in een fierendel monnickesaij gekoft tot een 

beddeklet van 1-12-0 die elle ko met een stoter van vracht, komt tesamen 10-2-8 ende 

Maddalen die braijster die het daer een hier in die Vergulden Hoet gekoft die elle van 1-13-0.  

 

Ick heb Age Jacopx 5 gulden gegeven om voer die schamelluij van Pette wat voer te kopen 

ende Belijttge nicht het wat anders gegeven met 2 gulden aen gelt ende nicht het 3 ofte 4 

kasen gegeven met mede wat gelt, dient allen tot memory.  

 

Jakop het mijn een kinnijttge haring van een Emmender maijt gekoft, daer ick 2-10-0 voer 

gegeven heb.  

 

Ick heb in die Kapel Stech voer een strotge Engelse isbocken gegeven 2-15-0 ende wij sellen 

se mogen roijllen alse ons niet en behaecht.  

 

Ick heb Age Jacopx te Karstijt gegeven voer 6 witte halfponts kaersen om op het autaer te 

setten met 2 half fierendels, komt tesamen 3-11-8.  

 

Ick heb Harmen Tijmesse een iseren heuichgeltge gelicken maseurs is laten maecken, daer ick 

hem 2-10 2-10-0 of gegeven heb ende maseurs is op die Sijp gemaeckt, die het eerst gegeven 

2-2-0 ende na worden het wat verlanckt, doen gaf sij noch 12 stuivers, komt tesamen 2-14-0.  
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 [fol. 75 verso] [scan 77.32] [linkerpagina]  

 

[linkerkolom]    

 

Ick heb in die kas gehadt 12 duijvekatertgis van 6 stuivers het stijck met noch 12 tot Albert 

van der Nolle naest mijn susters van 6 talfe stuiver, komt tesamen 6-18-0, daer hetter 

Jannijttge Kornelis een of, noch een aen die kinderen van Maddelen Jansen dochter hier after 

over die port, voert Im, Dinchgenon bij Imme, suarte Altge in het Koninchs Stege, Beiateris, 

Annijttge Hamme, Lysbet in die Pel Perdiel Stech, ouwe kint die het wijf op krecken rijt, 

Jacop die wefer die Dinchgenomen son is, bestefaertge in die Ramme, Sabijnne die op onse 

kerck gaet, voerts alle die haelders, Jacop Sijmessis suster op die Heuil oock een ende nicht 

Anna heb ick daer naest heurenden oock een laten backen van een daelder, f die sij warm 

gehadt hebben.  

 

Pater Dirck die preckheer die verwont in sijn huis daer hij nu wont 150 gulden vrij gelt ende 

met die ongkosten bedraecht het wel 160 gulden ende in sijn andere huijse verwonden hij 80 

gulden, het huis komt, seggen sij, Nordinch102 ende Jag Jakemijn Valckx toe, saijt men ende 

die ongkosten van het tijmmeren het pater selfs betaelt wortter gesayt ende het hem wel 

omtrent die 200 gulden gekost gekost, dan die glasen op die kerck daer het hem Jakemijn 

mede vereert.  

 

Ick heb Harmen Tijmesse doen mede doen hij mijn heuchgeltge maeckte, een hangisser van 

een trefe dat ick hadde laten maecken, daer hij een isseren hoep van een fartalijn aen welde, 

daer ick hem 3 stuivers of gaf ende noch van een weerga van mede sulcken iser die ick oock 

noch hadde een potsel of gemaeckt, daer ick hem mede 3 stuivers of gegeven heb.  

 

Ick heb die dieflaijers ende die ratelwacht elckx een oort van een rijckxdaelder tot haer 

nieuwe jaer gegeven ende die bierdragers een schellijnch tot  tot haer kopbier ende die 

sackedregers 4 stuivers 4 stuivers, die klapluij en hebbender niet gewest.  

 

Ick heb die koperslager van mijn 3 voetichge keteltge ende het akertge onder die pont tesamen 

[.]8 stuivers van lappen gegeven.  

 

Ick heb Harmen Tijmense een hencgelis dat ick hadde aen het keteltge laten doen ende een 

braetpen weder laten maken van het st stijckende hencgelis, daer hij tesamen 3 grot of gehadt 

het.  

 

Ick heb Age Jacopx een halfe dukaton tot haer nieuwe jaer gegeven, om dat sij d nu bij die 

port staet ende oock altemet een botschap voer mijn doet.  

 

Om sijn stonden te krijgen sal men nemen voer 2 stuivers aen gewassen allewe ende laten 

daer 18 pilletgis of maken ende nemen der alle ochtenden 3 of in ende vasten der dan maer 

een ur ofte 2 op, dan mach men daer wel op eeten, men hoeft er gen niet wat warms op te 

eeten, noch het en maeckt geen purgacij ende dat mach men wel 4 weken aen malkander doen 

ende elcke weck 18 pillen voer een dubbelde stuiver ende dan sel men 't wel krijgen, al hadt 

men het niet gehadt.  

 

                                                 
102

 Nordinch – Alkmaar had een provenhuis van Nording 
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Ick heb tot Dieuertge Kornelisse een half dosijn duailen gehadt, daer ick 1-6-0 voer gegeven 

heb.  

 

Willem Tuenisse het mijn op die Begijnewaijt een nieuwe duaijl koperen kraen gekoft daer hij 

1-4-0 voer gegeven het.  

 

[rechterkolom]  

 

Anno 1644  

 

Ick heb Giert Jans, Giert Jacopx, Age die wollenaijster, Dingenon bij die minnebroers port, 

bestevaertge in die Ramme, Neel Symes ende Anne Garrebrants tesamen, Griet Willems het 

melckwijf, Beiateris, Annijttge Hamme, blinde Marijttge, Rijsse in Itge, vorts Tuenisse op die 

Heuil, Anne Luijtgis ende Jannijttge hier after die Maddalenen dochter is elckx met haer 3 een 

kom wol met haer kinderen.  

 

Ick heb Maddelenen Barber om dat sij doende was voer die luij in drogen te schueren hier 

after 4 platelen met 2 toeiliueren, te weten 6 stijckx, mede laten schueren, daer ick haer 3 

stuivers of gegeven heb.  

 

Ick heb Willem Tuenisse mijn ouwe blasbalck een blijcken pijp aen laten maken, daer ick 3 

stuivers of gegeven heb ende het ouwe koper het hij oock gehouwen.  

 

Ick heb Aris Kornelisse duer Krijn een addisstercij laten schriven van die muer van 

Maddelenen kamer die tuegen Komens eerf aen is, daer Ariaen Huijbertse metselaer tuicht 

diese gemaeck het ende Maddelen Barber oock die hetselfde mede wel weet als datter mester 

Dirck met sijn wijf allebaij bij waren als dat se weder dus gemaeckt worde op het oude 

fondamet, sonder datten sij roijmester op hebben wilde, het dient allen tot memorij. Om dat se 

Komen weder op hebben wil ende daer sijn weder op die kamer nieuwe sparren op gelaijt 

tusken die ouden in, doen hij daer tijmmerde tot gerif van die wincgert ende des belofden sij 

dat Barber als sij wos weder haer regenwater soude halen, het geen sij daer na doen niet 

weder en begerde, dit schrijft het mijn een gulden gekost.  

 

Ick heb tot Willem Stope gehadt voer 8 stuivers aen gewassen alle allewe, daer hij 36 

pijllijttgis of gemaeckt hadde, daer onse Dieuertge een maent lang soo lanch alse voert waren 

alle oochtende 3 nochteren van in genomen heeft, daer sij een ur ofte 2 op het moeten w 

vasten om dat sij haer stonden krijgen sou.  

 

Maseurs Jacop het mijn een hoen gekoft van Aeriaen om datter Duijfe uutgeschaijen is, voer 

1-5-0.  

 

Ick heb tot Marijttge Dirckse naest mijn susters op den 15 janneuarij anno 1644 een maijt 

gewonnen die van Enckhuijsen van daen is ende wont nu op die Baginnewaijt tot kappetaijn 

Kuijtge ende hiet Marijntge Kornelis ende is 24 iaer out ende sij wijnt nu tot Kuijtgen 28 

gulden in het half jaer, met een paer schoenen ende sij sal hier winnen in het jaer 48 gulden 

ende sal maij 1644 in haer heuir komen ende elckx mach met een half iaer of, dees moet elck 

ander vroech genoch waerschouwen ende blijft sij langer soo sal sij oock geen meer winnen al 

nu, ick heb haer een halfe dukaton tot haer gotspenninck gegeven van 1-11-8. Ick heb 

Marijttge Dirckx anderen daechs een dosyn pannekoecken gebrocht, om datten sijluij die 
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botschap gedaen hadden ende om dat sij oock te bet lach van pijn ende niet van siecktge, soo 

dat sij eevenwel wat eeten mochte tot danckbaerheijt.  

  

Ick heb Enggel Aertse van het decksel van mijn mostertpot gegeven 6 stuivers van een lyttge 

weder aen te suderen die Marijttge met drogen gebroecken hadde, recht voer sij gong.  

 

[fol. 76] [scan 77.32] [rechterpagina]  

 

[linkerkolom]  

 

Die maijt die tot Kuijten wont soo als ick se vrijdaechs geheuirt hadde, soo quam sij 

sonnendaechs daer na met een brief die sij saij van haer moer gekregen te hebbe, die van haer 

hebben wou dat sij niet en begerde dat sij meer dienen sou, dan dat sij tu tuis most komen 

wonen, want sij out ende oolicke was ende geen mer dochters en hadden als haer allen, want 

haer vaer me out was ende noch maer een broer hadde die mede tuis wonde soo dat sij het 

werck niet doen en mochte, soo dat sij hebben wou dat ick haer ontslaen sou, gelicken ick 

anderen daechs dede, want Trijntge Sijbrants manendaechs sochtens ging van mijnentwegen 

ende haelde die gotspenninck weerom.  

 

Ick heb maseurs Jacop een kardeku van 16 stuivers gegeven doen hij met Jan Kornelisse goet 

forman te bruijloft was, om dat hij mijn altemet een botschap doet.  

 

Ick heb Marijttgen Arents in het gasthuis 2 dosyn pannekoecken van dese Vastelavent 

gegeven in die plaets dat ick haer maer een dosijn geef, om dat sij mijnheer Kiefijt met Florijs 

Barttoutse103 ende noch meer andere gasten ten eeten hebben sou ende ick backten haer oock 

noch mede een b pastaij daer bij di in mijn pannijttge, die ick haer doen mede gaf.  

 

Maseur Nobel het tot Geertge Janse in het Schape Stechge 2 nuesdoecken voer haer gekoft 

daer sij mijn nu mede 2 of het laten halen, die elle is lijnnen katoen van een kron ende het is 7 

fierendelen min een half sestienendel bret ende ick heb daer mede 4 dalf fierendel toe tot die 

2, komt aen gelt 1-15-0, sij laet se haer Annijttge soomen.  

 

Nicht Van Eenijgenburch het mijn vereert met 8 aijeren van haer hennen ende met een 

mengelen melck van haer aijgen koe.  

 

Ick heb mijnheer Kater op den 23 janneuarij anno 1644 een halfe rijckxdaelder gegeven om 

een dienst voor mijn te lesen.  

 

Ick heb Sinte Pauuelis Bekerinchsdach tot Krijnen neven een paer trypte klijckers betaelt daer 

ick 2-2-0 voer gegeven heb voer Neltge die sij mijn boven die heuir die daer voer een jaer 

gemaeckt was noch of gedist heeft.  

 

Maseur Nobel het die kaersen te Lichtmis op het autaer gegeven ende ick heb daer een gehadt 

van 3 fierenden om te wijen ende die van over jaer heb ick laten setten op het klaijne 

autaertge om te laten verbranden.  

 

                                                 
103

 Florijs Barttoutse = mogelijk Floris Barthoutsz Speyart van Woerden. (heraldry-wiki.com. 1931 

JAARGANG 49 (XLIX), p. 69.) 
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Ick heb Neltge 2 dagen voer Onse Lieve Frou een fierendel iaers heuir gegeven, komt 12 

gulden daer ick nu met haer gelick ben, om dat sij nu met haer broer te bruijlloft tijt. Oock heb 

ick haer een suarte satijnen bef gegeven die gegrafert was met schillippis rontom op haer lijff 

te dragen, want ick hem daer al toe gemaeckt hadde.  

 

Ick heb tot Jacop Willebortses een klaijn Lieve Frouengetijboecke gekoft met horens 

parckement, daer ick 3 stuivers voer gegeven heb, andersder parkement waer het 2 stuivers 

gewest.  

 

[rechterkolom]  

 

Ick heb van het jaer mijnheer Kater, Wauter Gerrijtse, Maryttgen Arents, Gurtge Gur Gurtge 

Garbrants, Lene die braijters, Age die naijster, Neel Symens met Anne b Garbrants, Tuenisse 

op die Heuil, het bestevaertge in die Ramme elckx een dosijn pannekoecken gestiert. Nu het 

Maddelen Jansen Barber met haer susters kinderen anderhalf dosijn tesamen gehadt, oock het 

ick Marijttgen voer een dosijn dan sij het om reden wil 2 gehadt, gelicken ick oock al aen 

getaykent heb, nu het Giert Jans, Giert Jacopx, Annijttge Hamme, Beyaterijs, blijnde 

Marijttge, Rijsse, Itge, Griet Willems het melckwijf, elckx een half dosijn.  

 

Ick heb mijnheer Kater op Sinte Blasijsendach 20 ryckxdaelders gebrocht, komt 50 gulden tot 

behoef van hem ende Sijtge Maertens heb ick doen mede geschoncken een dukaton van  

3-3-0.  

 

Ick heb tot die kousen die Dieuertge mijn gebraijt het gehadt eerst ruijm anderhalf fierendel 

garen van 5 gulden het pont ende het is 6 dratens, komt 1-18-0 te belopen ende na hadt ick 

noch ruijm een half fierendel van hetselfde garen, beliep 0-12-12 ende komt tesamen 3-0-12 

te belopen.  

 

Ick heb op Assel wonnisdach 3 klaijne karsis voer het Haijlijch Bloet laten op steken, het 

stijck van een stuiver.  

 

Ick heb op Assel wonisdach een web gekoft van Trijntg Sijbrants die nicht van Marijttge 

Dirckx naest mijn susters, van 52 elle lang om hemden of te maken, het is altemael van 

gestflas gesponnen ende 16 stuivers het pont, van spijnnen die elle kost 19 stuivers, komt 

tesamen 49-8-0 ende van bleken gegeven een braspenninck, van bleken kom 3-5-0.  

 

Ick heb Marijttgen Arents doen sij mijn altemet een botschap van een maijt gedaen hadde in 

die fasten, een martemmertge met 22 haijnst appelen gegeven.  

 

Ick heb van mester Raijnier, Lene de braijsters man een boeck pampier gehadt, daer ick 5 

stuivers voer gegeven heb.  

 

Ick heb van mester nicht Van Eenijgenburch 3 goutwichgis gekregen, een Schotse rijder met 

een half ende dan noch een met een lang kruijs die nu eeven hoech doen als die Franse 

kronen.  

 

Age Jacopx het mijn van Amsterdam gebrocht  4 elle Luijx goet van die elle een gulden, daer 

sij mijn een nieut onder wollen hempe of gemaeckt het ende doen heb ick onse Dieuuertge 

mijn out gegeven dat sij aen doen sou als sij qualijck te pas is. Age het van maken gehadt 8 

stuivers, komt tesamen 4-8-0.  
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Ick heb onse Dieuertge doen ick haer det dat onderrocke gegeven hadde, doen noch mede in 

die fasten een suarte lakense rock gegeven die ick wel eer van mijn hoijck gemaeckt hadde 

ende met baij gefoert ende een in geslagen ferwielen bort daer op gegeven om sonnendaechs 

te dregen om dat sij haer grofgraijnen rocke noch wat sparen sou.  

 

[fol. 76 verso] [scan 77.33] [linkerpagina]  

 

[linkerkolom]  

 

Ick heb Josijntg Aeriaens, die nicht van Lijntge, die tot mijnenden 3 jaer gewont het voer 

naijster ende te maij toekomende weder 3 jaren van daen gewest het, op Vastelavens   

sonnendach, wesende den 9 februuarij anno 1644 wederom met haer gesproken om tot 

mijnenden te wonen voer kur oppermaijt, want sy nu tot monseur Stoppe wont. Allen daer sij, 

haer mester ende vrou met een knecht in huis het, dan dor al haer hoftpijn die sij het te suack 

is om al het werck allen te doen. Ende sij aijste mijn 50 gulden in het iaer ende sij quam op 46 

gulden ende ick bot haer eerst 38 ende quam na op 42 ende daerom sou het wel gegaen 

hebben. Dan ick bedonch om met mijn te kercken te gan tot mijnheer Katers, het geen sij wel 

wilde doen ende ick wilde hebben als dat sij daer mede te biecht soude gaen ende sij en kost 

mijnheer Kiefit niet verlaten die haer biechtfaer waer ende doen en diende ’t hae mijn niet 

ende oock fiel sij al terstont Asselwonisdach in het bet van wegen haer suackheijts wille, soo 

dat het doen daer bij blef.  

 

Ick heb op den 20 februuarij anno 1644 een maijt geheuirt die Jannijttge Jans hiet ende is in 

het weshuis op gebrocht ende het met joffrou Sara die jodijn we gewont 4 dalf jaer ende wint 

daer 44 gulden gelicken ick haer mede geven sal ende is voer een jaer fast verheuirt als maij 

1644 in gaen sal ende heb haer voer een gotspenninck gegeven 1-1-8 een halfe dukaton, sij is 

out … 

 

Op den 13 marcij anno 1644 het mijn dese Jannijttge Jans die gotspenninck weder gebrocht 

met haer suster ende maeckte te seggen als dat sij het haer muet het moeten had wel eer 

beloven als sij van die jueden gong om bij haer in die Wijck te komen wonen, het geen sij nu 

sal moeten doen ende doenen daer haer ambacht gelicken die susters sayde, dan het en is niet 

dan om datten sij se niet en begerden bij die katalicken te hebben. Dit waer sonnendachs ende 

smanendachs gong ick om Age weder te meg nemen die tot Pelten wont ende die waer eerst 

weder vrydaechs te voren verheuirt ende doen sij het horde dat ick weder na haer gevracht 

hadde doen begong sy te graijen om dat sij verheuirt waer ende die moer saij dat sij sa savens 

niet sou mogen eeten, noch snachs sou kennen slapen.  

 

Ick heb Age Jacopx op dieselfde dach een ouwe roo borstrock van mijn te pas heb laten snijen 

die ick men voer haerselfs te naijen ende doen heb ick haer met een geschoncken een halfe 

rijckxdaelder, komt 1-5-0 om dat sij soo menichen raijs een botschap gedaen het, soo van die 

eene maijt als van d’ ander.  

 

Ick hadde Dieuertge 3 derlaij kort tot die borstrock gepresentert ende om dat sij wat sletich in 

het dragen is soo het sij in die Hoet elf elle talf elle kort gehadt van een braspenninck elf doyts 

die elle, komt tesamen 14 stuivers min een oortge, die rest heb ick haer altemael toe gegeven. 

Sij hadde gement dat sij maer een braspenninck geven sou, dan sij most elf doijts geven, des 

liep daer een halfe stuiver binnen, komt tesamen 14 stuivers in een oortge.  
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Ick heb van muetgis web 8 elle ofgesnen tot 2 lakens die ick Aeltge van Nolde gegeven heb 

tot een paer lakens em ende tot maseurs sijn se genaijt, nu isser al 23 elle ofgegaen.  

 

Ick heb laest met onse issertge gebacken als dat ick 3 half mettgis half mel hadde met 

anderhalf slepe melck ende 5 mus 4 musschuijten met een pannijttge met butter.  

 

[rechterkolom]  

 

Ick heb Dieuertge gemaeckt een damaste sijen manteltge van mijn een tabbert daer sij tot 

Klaes Jacopsis op die Stenen Brech 2 elle baij toe gekoft het, die het was 6 talf fierendel bret 

ende die elle was van 1-18-0, komt tesamen te belopen 3-16-0.  

 

Noch het sy daer toe gehadt 10 dalf elle pomet van 0-6-4 die elle met noch 3 blancken aen 

lijnt, nu heb ick noch wel 3 strentgis sy omtrent van mijn aijgen daer aen vernaijt behalfen het 

gaeren ende boven dien kost het haer noch wel 6 omtrent die 7 gulden. Die knopis die daer op 

staen die heb ick van haer andere manteltge genomen ende heb se hier op geset ende daer heb 

ick weder andere gitten knopis van mijn aijgenen op geset, die bef heb ick haer oock gegeven.  

 

Wij hebben in die Sint Jans Straet tot die middelste besemmaker daer die besem uuthanckt, 

gehadt een bos van 12 besems voer elf stuivers. Lene die braijster haelt er altijt soo, dan die 

geeft voer die 14 12 stuivers min een oortge.  

 

Ick heb Harmen Jacopse gegeven 2-10-0 voer een paer trijpte muijlen ende Spans leeren in 

scoenen, die kort had ick in die Hoef gehadt daer ick 3 stuivers voer die elle gegeven had.  

 

Ick heb Krijnen neef mede noch een paer enckelde Spaens leren schoenen laten maken, daer 

ick 1-2-0 voer gegeven heb.  

 

Ick heb een paeskaers gehadt van 2 pont komt 2-4-0 ende maseur het die andere gegeven.  

 

Ick heb duer Lene van mester Raijnier, haer man, op Goe Vrijdach een gedicht gekregen tot 

een vererijng die sijselfs gemaeckt hadde van het lijden van Onse Lieve Heer op die dach 

geschiet.  

 

Ick heb Taems Klaesen van mijn ouwe regenhoijck van het klier wat te verklaijnen gegeven 5 

stuivers.  

 

[fol. 77] [scan 77.33] [rechterpagina]  

 

[linkerkolom]  

 

Ick heb te Pase tot Albert van der Nollis naest mijn susters gehadt 25 wielbrotgis van 6 

stuivers dan voer 6 talf betaelt als die slijters, daer hetter Jannyttgis kinderen, Maddalenen 

dochter een of gehadt, suarte Im ende Dinchgenom daer naest, Sabijne, Neelte van Nolders 

kinderen mede een, Jannyttge Kornelis die naijster, Pieter Allebertse ende Beiaterijs, 

Annijttge Hamme ende vorts alle die haelders, noch het kint tot Trijntge van Feenen een, noch 

Lijsbet bij pater Kieviten port een.  

 

Ick heb in die pasmart een lappe van 30 elle in een fierendel laken gekoft to van Griete 

Kornelis, die wedu die bontge boer op het Nort tot Schagen, haer dochter die het het altemael 
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gesponnen ende het is van haer aijgen flas, die elle voer 1-5-8 ende doen sij het liet meten op 

die mart soo mocht sij noch wel een halfe stuiver mer maken ende binnen haer duer hadden 

sou sij voer die frou van Schagen mede wel 1-6-0 gehadt hebben. Joffrou Papenbroeckx die 

had het over jaer gehadt dat eeven hoech in die kam gestaen hadde voer 1-7-0, het belopt 

tesamen 38-11-0 ende van bleken gegeven 1-17-8 een braspenninck van die elle.  

 

Ick heb in die mart van een glaseknecht die Willem Gerrijtse hiet gekoft 8 rommertgis voer 10 

stuivers, met 7 bierglasen voer 7 stuivers. 

 

Ick heb in die mart van Sijtge gekoft 17 elle korte franien van geel ende groen voer 3 grot die 

elle met 2 elle lang franien van die elle een rijael, komt tesamen 1-12-8, die ick aen mijn 

saijen gardijnen ende foij geset hebbe, daer ick die fouwen uut gedaen hebbe, die swinters in 

mijn saeltge hangen.  

 

Ick heb Harmen Tijmense een nieut blat aen mijn asschop heb laten maken, daer ick hem voer 

gegeven heb 6 stuivers ende een stuiver had ick noch 14 dagen te voren gegeven van dieselfde 

schop die Neltge baije raijsen gebroken hadde.  

 

Ick heb in die krame een koperen tangitte gekoft om in mijn stof te leggen, voer 7 dalfe 

stuiver.  

 

Ick heb in die kramme 3 houten tappis gekoft om in een vat te steken voer 3 stuivers. Ick heb 

noch 6 houten lepelen gekoft voer een stuiver, noch heb ick een grote lepel gekoft voer 9 

doijts, noch heb ick een klaijn houten emmertge gekoft om seep in te doen met een isseren 

hengelse voer 3 stuivers.  

 

Ick heb een suartelles tonnijttge gekoft voer 8 stuivers.  

 

Ick heb Neltge saterdaechs in die mart 12 gulden aen gelt gegeven, al waer sij te maij 

toekomende 1644 mede betaelt is ende noch heb ick haer een halfe dukaton daer boven 

gegeven tot haer mart, komt 1-11-8.  

 

Ick heb in die mart een klaijn isseren hamertge op die Leet gewonden, daer Krijn mijn een 

staeltge in gemaeckt het van notenhout, daer hij niet of het willen hebben.  

 

[rechterkolom]  

 

Ick heb in die mart 2 stijckis schilderij gekoft, daer het een van Laseris is die voer die 

rickemans duer laijt ende het ander is daer Salamon sijn eerste recht doet, tesamen voer 17-

10-0.  

 

Ick heb in die Houtil een nieut lemment in mijn silferen heeft laten setten, daer ick 4 stuivers 

voer gegeven heb.  

 

Ick heb Harmen Tijmesse gegeven van mijnheer Katers seborij bonnijttge van op te stecken 

ende vorts om weder daer 2 sluetels toe te maken, om dat die sluetel wech was, met noch een 

sluetel tot het Haijlijch Bloetskasse, tesamen 1-10-0. Dit slueteltge worde van Langedick 

wederom gestiert.  
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Ick heb Grietge Pieters die kostris gegeven een halfe dukaton van 1-2-8 tot die matte op die 

kerck, om dat sij nu schon gemaeckt is.  

 

Mon frere het mijn in die maijtijt doen hij tot Amsterdam een buil met een kussentge om 

spelden op te steken tot van mijn aijgen root verwiel laten op maken daer ick 18 stuivers of 

gegeven heb.  

 

Mon frere Nobel het mijn een fatge van 7 stop Rijnse wijn, te weten een half ancker van 

Schaijck laten bestellen, doen hij in die maijtijt tot Amsterdam was, daer hij by provijsij hem 

12 gulden tegen gelaten het ende ick heb het laten verexsijsen op Sijte Maertens, wonende in 

het huis van Symen Jacopse Bom op die Let, want ick daer mijnheer Kater mede verert heb, 

ick heb van exsis gegeven 2-8-0 ende van statsexsis gegeven 16- 0-16-4, ick hadden het fatge 

van over jaer, het geen ick betaelt hadde weder gestiert, het geen daer nu niet goet toe en was, 

soo dat heem dit fatge toe komt van in brengen 3 grot ende van vracht 4 stuivers.  

 

Ick heb onse Dieuertje 3 stuivers gegeven om dat sij die ouwe vaers op onse schorstien 

veriagen sou.  

 

Ick heb tot Kornelis Dircksis een platbomde stoel van het vertreck met het klaijne stoeltge in 

onse kuekentge laten vermatten, daer ick tesamen 7 stuivers of gegeven heb.  

 

Ick heb tot Jannijttgis hier after elf stijckx soo platelen als 4 telioren laten in drogen schueren, 

met onse koperen pot in die gang, sij aijste 7 stuivers ende ick gaf haer 10 stuivers.  

 

Onse Neltge is op den 4 maij, wesende Onse Liefen Heers Hemelvaertsenavent uut anno 1644 

uut haer heuir gegaen ende sij was daer jaers te voeren op den 12 maij tot mijnenden gekomen 

ende nu sal sy weder op den 7 maij hier over tot monseurs Sammers in huer heuir gaen.  

 

[fol. 77 verso] [scan 77.34] [linkerpagina]  

 

[linkerkolom]  

 

Ick heb van Kornelis Kornelisse 100 mant turf op gedaen van 25 gulden ende 2-10-0 van 

dragen gegeven met 10 noch stuivers noch aen een man die bij Dieuertge boven was, om dat 

ick doe heuir noch maer allen hadde.  

 

Ick heb Eevert Janson gegeven van mijn wolle damaste tabbert een kelt uut te nemen met het 

lijf ende mouwen met nieut weder over te halen ende mijn manijste ferwielen tabbert met 

gitten het neerlijf het onderste boven te setten ende het bovenlijf met out van hetselfde stoof 

weder over te halen, tesamen 8 gulden ende daer toe gehadt een gulden aen sij, 8 stuivers aen 

sije lint met 5 stuivers aen balijnen, komt tesamen 9-13-0.  

 

Ick heb mijnheer Kater een halfe rijckxdaelder gegeven om mijn moeder salijger haer 32 

jaergetij in stijltge te doen.  

 

Doen Trijntge Frerijckx tot Amsterdam die Koker het gefaijliert was, worde mijn haer 

ondermaijt opgedaen die hier Willeberde dochter van Over die Geest is ende daer 2 mael 

gewont hadde, te weten eerst een jaer ende na 3 dalf iaer, 4 dalf jaer tesamen ende daer 40 

gulden laest gewonnen hadde, dan sij nu wat merder gehadt soude hebben, want sij gebleven 

soude hebben hadden ‘t soo niet gekomen dan sij en wist niet hoe veel meer ende mijn waer 
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daer of gesaijt ende sij hadde oock laten weten dat sij wel wilde ende doen sij gekomen was 

sprack ick haer op den elfden maij soo als haer suster haer op den 10 may noch tuis gehaelt 

hadde ende sij aijste 60 gulden ende en begerde niet mijnder als 50 te winnen. Ende ick boede 

haer noch 42 gulden ende hadde haer noch wel merder willen geven, hadden sij mijn soo 

vrom niet geschenen, want sij in haer praet bekende dat sij noch best kost swijgen van haer 

susters ende oock en kost sij niet een sier koken ende waijnich naijen, want sij haer leven 

noch geen hemt op gemaeckt en hadde ende spijnnen en begerde sij voer al niet te doen ende 

droech schuieren en hadde sij mede haer leven niet gedaen, ende gewassen en hadde sij daer 

oock niet als het eerste iaer. Sij was 22 22 iaer out en kost anders niet doen als braijen, het 

geen mijn minste te pas en quam mit dat Dieuertge een braijster is, soo dat ick het daer bij liet, 

dan haer docht, kost ick een maijt noch krijgen die koken kost, het waer wel anders soo was 

sij daer noch, sij bedonch oock dat sij geen hoenderen en begerde te doden.  

 

Ick heb maseur Nobel een fijn russe matte gegeven van moeder salijger noch van omtrent 4 

voet om op een bancke op die Burch te leggen.  

 

Ick heb van 4 emmers met die emmer hier after in die kamer van emmergelt van het iaer 

gegeven, het stijck 3 grot, komt tesamen 0-7-8.  

 

Ick heb Harmen Tijmesse gegeven van die bovenste kram daer het heugeltge in staet te 

verlagen, dat het nu duer die muer hen komt 4 stuivers.  

 

[rechterkolom]  

 

Ick heb Tomis Pieterson elf stuivers moeten geven van mijn petwaterspomt een ander leer op 

het hart te spijkeren ende wederom in te doen ende een nieut hart is een schelling ende dan 

sou hij een gulden tesamen hebbe moeten hebbe.  

 

Ick heb mijn suster een out henchgelis gegeven die sij aen een koperen pot gedaen het, van 

Griet Ellebers om op die Burch te brengen dan sij het Harmen noch 3 stuivers moeten geven 

van te pas te maken.  

 

Ick heb tot Aeriaen Elkes op Haijlich Sakramentsavent mijn fatge met eeck weder laten 

follen, daer 3 mengelen in anderhalf slepe in gegaen is, het mencgelen is 16 stuivers, komt 

tesamen 2-14-0.  

 

Ick heb daechs voer Haylijch Sakramentsdach 2 silleferen kerckkandelaers tuis gekregen van 

Haerlem die anderen daechs op die kerck stonden, die eerstemael met een snuijter ende ick 

gaf 6 stuivers van vraecht met end Engeltge 6 stuivers die se tuis droech ende vorts het ooch 

op gehadt hadde, noch heb ick 3 stuivers gegeven van vracht om die la weder tot Haerlem te 

brengen daer sij in gewest hadde.  

 

Ick heb 3 blijcken plategis van dubbelt blijck op die Nieuwe Slot laten maken tot die 

kandelaers, daer ick voer het stijck een stoter heb moeten geven. 

 

Ick heb sonnendaechs onder het octaef van Haijlijch Sakrament doen het kasse op het autaer 

weder stont, van Age Jacopx gehadt 5 halfponts met 4 half fierendelels kaersis, allegaer 

gesiert, komt 3-6-0. Nu heb ick haer noch 2 gesierde op het klaijne autaertge laten setten.  

 

Ick heb Krijn 2 stuivers gegeven om mijn het kasse op en of het autaer te helpen tijllen. 
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Age Jacopx het voer mijn tot Willem Willemsis gekoft 4 elle mijn een fierendel voerlaken van 

1-8- die elle, komt tesamen 5-5-0, daer sij mijn 3 kandelaerssacken of gemaeckt het, 2 tot die 

tuis sijn ende noch een voer die daer noch gemaeckt wort, noch een bant daer toe gehadt, een 

blanck, 4 stuivers van die 3 van maken, komt ten samen 5-9-12. Des het sij er 1 gulden 14 

stuivers versint aen het stof dat sij wel minder mocht genomen hebben, soo sou het maer 

belopen hebben 4-17-12  4-17-0.  

 

Ick heb tot Eese Janse 2 witte telioertgis gekoft met blauwe fijgurtgis in die midden ende met 

blauwe stijppis op die kant voer 3 stuivers het stijck.  

 

Ick heb mijnheer Kater op den 3 junij anno 1644 wesende saterdaechs na het octaef van het 

Haijlijch Sakrament weder een halfe rijckxdaelder gegeven om een scr dienst voer mijn te 

lesen.  

 

[fol. 78] [scan 77.34] [rechterpagina]  

 

[linkerkolom]  

 

Nesse op mon freres woninch te Lijmme het 2 orkussens van Gurtge Garbrants gekoft, na dat 

sij haer bet met haer puelu daer gehadt hadde, daer sij 10-10-0 voer gegeven het ende sij 

hadde 4 elle laken daer sij te Haerlem 15 stuivers voer die elle gegeven hadde. Daer hebben 

wij haer een paer slopen van gemaeckt daer ick met baij die nichten genaijt hebbe met haer 

Annijttge oock wat, daer heb ick een brotdroncken aen genaijt ende heb daer tot Gertge Janse 

ei 2 elle in anderhalf sestienendel binnewerck toe gekoft van 12 stuivers die elle, komt 1-5-0 

ende maseur Nobel die het tot Ger[t]gis gekoft 2 elle ende dardalf sestienendelen laken van 1-

1-0 die elle, komt 2-5-4, daer wij noch 2 slopen voer haer van gemaeckt hebben tot die lassen. 

Noch van Niessis 4 elle die die eene rechtsdraets is van die andere 2 over gelopen ende die 

andere las is duars laken daer aen geset ende nu hout Niesse noch wel een binnenbort 2 ofte 3 

wel over, een van het over duars ende die anderen van die strock over sij. Maseurs laken van 

ses 6 stuivers merder is noch grover als die lassen daer bij van Niesse sijn, om datten wij geen 

beter kop en konnen krijgen, daer hebben wij 2 schoijntgis aen genaijt ende daer heb ick mede 

soo veel binnewerck toe gekoft van 10 stuivers die elle, komt 1-1-0, soo dat ick 2-6-0 aen 

waer hadde ende maseur 2 2-5-4, het geen wij haer in haer huisraet gegeven hebben, soo dat 

het met het naijen web belopt, tesamen na mijn rekening al over die 6 gulden.  

 

Ick heb van het iaer gehadt 4 bossen drochde schol daer ick 4 stuivers voer het bos heb 

moeten geven.  

 

Maseur Nobel het op haer woning die Burch op den 9 junij anno 1644 een dienst laten lesen 

van heer Antonij van Uutgest die het huis met een over al wijde ende ick hadde die gracij met 

dat ick er mede was met mon frere. Maseur ende neef Van der Burch met baij die nichten 

ende neef die blef daer met nicht slapen van die eerste die daer gewest waer behalfen die maijt 

met die schonmaechster Giert Jacopx.  

 

Ick heb van Krijn een entge duersaechde deels gekoft van dardalfe voet, die voet is een halfe 

stuiver, komt 3 grot tesamen.  

 

Noch heb ick een entge dels van Klaes Kornelisse gehadt van dardalfe voet lang om hier after 

in die kamer van Maddalenen schorstien te leggen daer ick 3 stuivers voer gegeven heb.  
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Ick heb Tomis Pietersis son gehadt in die got na die Moeriaen toe te suderen daer ick hem 3 

stuivers of schellijngen of gegeven heb.  

 

Ick heb Kornelis Maertse een dach gehadt met sijn opperman, daer van gegeven 2 gulden met 

8 stuivers aen kalck.  

 

Ick heb het maertse bier laten op steken op den 20 junij.  

 

[rechterkolom]  

 

Ick heb Barber Jans op den 20 junij anno 1644 die kamer die ick van haer hier after van haer 

be gekoft hadde om geret gelt maijs te betalen doen betaelt, om datte die quijtscheldinch niet 

eerder gemaeckt en was ende hebbe als doen een brief betaelt van 100 gulden, die Bont daer 

op hadde met 6 jaren verlopen renten min een maent, komt tesamen 137-0-0. Noch een brief 

aen Marijttge Kornelis van 100 gulden met 3 jaren verlopen renten komt 118-0-0, noch mijn 

een brief van 100 gulden met 4 jaren verlopen renten min een fierendel iaers, komt 118-15-0 

ende noch van 6 jaren honderste penninck gegeven 12 gulden ende noch aen haer aen gelt 

getelt 89-15-0, komt tesamen te belopen 475 gulden. Noch heb ick daer en boven gelijcken sij 

het vrij bedongen hadde te gelden gehadt soo aen vertichste penninck gelicken het van die 100 

een rijckxdaelder is als van maken van die briefen tesamen 13-5-0. Nu heb ick in die kamer 

vertijmmert soo aen een nieuwe flierinch als aen een kapel boven ende met 2 nieuwe 

faijnsters voer ende andersins komt te belopen 113-18-0 ende noch heb ick gehadt doen ick 

die kop aen ging 10 schellinchs koecken, komt tesamen 3 gulden ende noch heb ick aen 

Barber Jans vereert doen ick het betaelde aen haer die kusting 5 gulden, te weten een Franse 

kron, het geen het overlop omtrent was van die rente die ick van die 100 gulden van haer 

ontfangen hadde doen die ongkosten daer of betaelt waren, soo da[..] dat ick aen geret geld 

wel om die kamer wel uut gegeven hebbe 610-3-0. Die koeken die hadden ick soo hier ende 

daer gedelt, nu en reken ick noch met gelicken die tegelen ick daer ick die floeren of heb laten 

maken, om dat ick het hadde ende noch een balck boven van mijn balij ende anders sins.  

 

Doen Pieter Klaesse van Over die Gest die brief ofloste van 300 gulden met die rente van 

dien, doen schonck ick Griete sijn wijf een kron daer sij saij haer maijse een paer kousen en 

schoenen om te souwen kopen.  

 

Ick heb van Gurtge Garbrants op Onse Lieve Frouen Vijsytacijendach wesende den 2 julij 

anno 1644 die 2 engeltgis gekregen die in Onse Lieve Frouenkasse staen als het op het autaer 

is ende ick heb se met gewelt willen betalen, gelicken sij daer voer gegeven hadde ende sij en 

het se niet betaelt willen hebben, nu heb ick haer met gewelt een dukaton van 3-3-0 aen 

gedrongen die sij met gewelt niet en het willen hebben.  

 

Ick heb doen mon frere Sint Jan te Haerlem was 2 gewijde silferen rijngen ter eeren van Sinte 

Barnart laten mede van Amsterdam brengen, daer hij met nicht Anna op een dach was, om te 

dragen aen u hartfynger voer die icht,  het stijck kost mijn 1-7-0, daer ick Marijttgen Arents in 

het gasthuis een of gegeven heb.  

 

[fol. 78 verso] [scan 77.35] [linkerpagina]  

 

[linkerkolom]  
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Ick heb duer Krijn van Piete Verhorst een bancke gekoft met 2 bienen, omtrent die 5 voet lang 

voer 10 stuivers, het geen maseur op die Burch gebrocht het, nu heb ick er een wagenschotten 

blate toe gedaen, daer het mede verbret is ende van maseurs heb ick een del sportgis gehaelt, 

soo dat Jan Kornelisse daer noch een paer bienen aen gemaeckt het, daer hij 11 stuivers aen 

verdient hadde, soo dat het maseur nu 1-1-0 kost ende staet nu op die Burch.  

 

Ick hadde van joncker Van Taijlijngen een 8 kantte groene geferrvde eeken tafeltge gekoft 

met een re ler daer bij om op te leggen onder het tafellaken, voer een gulden, het geen ick 

maseur mede over gedaen hebbe ende is nu oock op die Burch gebleven.  

 

Krijn het maseur een paer schragis gemaeckt om op die Burch een tafel op te leggen van  

fuerenhout daer hij 13 stuivers van het hout rekent, me 6 stuivers van maken, komt tensamen 

19 stuivers.  

 

Maseur het van Tet Jans gekoft 43 pont suijker ende ick 4 pont, want ick noch heel veel 

hadde, het pont voer 8 stuivers.  

 

Maseur Lijsbet die van Uutrecht is, het op Sint Jansdach in die Engel een paer nieuwe gouwen 

halfe maentgis sonder paerreltgis daer aen gekoft om aen haer issertge te dragen ende doen 

nam ick haer outgis sonder fasoen ende sonder pareltgis over, die heel klaijn sijn, voer 15 

stuivers, gelicken die goutsmit se al genomen hadde, dan sij se haelden se voer mijn weerom 

ende die heb ick nu onse Dieuertge gegeven ende hebber haer aijgen paerreltgis onder aen 

gehancgen die aen haer issertge hincgen, want aen die bagittgis waren mede gouwen essis 

aen.  

 

Ick heb Jan Kornelisse mijn klaynste osterse kisse, doen het laken daer of gedaen was om dat 

het van die mot op gegeten was, wat laten gnuidden daer ick hem 2 stuivers of gaf ende Albert 

een stuiver van wat te verschilderen, komt 3 stuivers tesamen.  

 

Ick heb weckx voer Sint Jacop met turfgelt gestiert tot Tuenissis, Beiateris, Annijttge Hamme, 

Nel Sijmes, Itge, Rijsse, blijnde Marijttge, die Berger met het mannijttge in die Ramme.  

 

Ick heb Marijttge Arents in het gasthuis gegeven op den 19 julijs anno 1644 25 gulden aen 

gelt   om in hetselfde gasthuis op geledender tijt soo een en ander te kopen van ouwe kleren 

als sij koeppis siet om voer schamelluij daer mede te versien.  

 

Engel Aertse het 10 stuivers gehadt van mijn klaijnne soutvate om het eene voete wat fast te 

maken, het geen die mayt met ofdrogen aen die eene wat aen ste stijcken gewreckt hadde.  

 

[rechterkolom]  

 

Ick heb Jan Kornelisse mijn Iesus wieche een ander rellittge in laten maken daer ick hem 2 

stuivers of gegeven heb ende Hemskerck weder laten schilderen, daer 6 stuivers of gegeven, 

komt 8 stuivers tesamen.  

  

Nicht Van der Burch het mijn tot Uutrecht een tarsenellenielije kappe voer mijn gekoft daer 

sij 3 gulden voer gegeven het.  

 

Op den 23 julijs het onse Jacop mijn een kinnijttge butter gekoft van een man van Kasterkom 

voer 12-15-0.  
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Ick heb tot Trijn Heinderijckse op Lakouterop 3 anderhalf slepis potgis gekoft voer 3 

blancken het stijck daer ick er maseur Nobel 2 of gegeven heb.  

 

Ick heb voer die minnebroer 6 witte kaersen van dardalf fierendel laten tot Agis maken, komt 

4-2-8 die op Onse Lieve Frou te Personckel branden sullen, wesende den 2 augustus.  

 

Ick heb die baginnen van Bockxstel 30 gulden duer Marijttgen Arents gestiert.  

 

Arijaentge van Marken hadde mijn op die kerck een klaijn poppe in ansichge in mijn hant 

gesteken, daer ick van ouwe lappis een wiege of gemaeckt hebbe. Willem Tuenisse hadde 2 

stuivers van het koperdraedt ende buijgen van die rellittgis ende Jan Kornelisse van mijn 

aijgen houtgis om die te pas te maken een stuiver.  

 

Noch he Arijaentge van Marcken van paters maechden voer mij noch 2 sulke ansichgis 

gehaelt daer sij voer het stijck een blanck most hebben, met een kruijse voer nicht Anne van 6 

stuivers met noch een klaijn naeckent poppetge van was met haer op sijn hoeffe van 3 

stuivers, soo dat ick haer tesamen 12 stuivers gaf. Met dat poppe sij mijn quansus gegeven 

hadde en mede in gerekent, het bedroech noch een blanck merder als sij hebben most die sij 

mijn al weder geven wou ende nu sy mijn wiechge gesien hadde, het sij mijn een wassen 

poppe gebrocht met een deel lappis ende het mijn immers geben of ick haer daer een wichge 

of wil maken, want sij een frouwenhoetge voer mij lesen sal.  

 

Ick ende maseur hebben elck een haijlijge van die baginnen duer Marijttgen Arents gekregen 

daer Onse Lieve Frou met haer lieve kint op haer arm, ende noch waren der 2 klaijne wiechgis 

daer ick een of hebben sou of al baij soo ick wilde, met 3 sierde bompis elckx van 5 blompis 

met een moije roo ainier ende ick nam baij die wiechgis die nicht Katrijnna ende Anna elckx 

daer een of hebben sou ende die bompis heb ick selfs gehouwen.  

 

Ick heb tot Jacop Jansis saijlemaker op die Voermer een stick out sal gekoft voer ee stuiver 

van [.]2 elle lang ende ruijm een elle bret.  

 

[fol. 79] [scan 77.35] [rechterpagina]  

 

[linkerkolom]  

 

Ick heb maseur een sije kapittelstock gegeven van die hadde met die naem van Sint Anna 

boven aen ende nicht Katrijna ende Anna elckx een luttge klaijnder met die naen Iesus boven 

aen, alle 3 van karmesije root met groene quassis.  

 

Ick heb van Marijtte Jans ende Barber Jans noch een wasse potte gehaelt die ick nicht Van der 

Mey te geven, voer 3 stuivers, gelicken Arijaentge van Marken voer mijn van haer gehaelt 

hadde, met noch 2 Lieve Frouen beltgis van het stijck van 2 stuivers, het een is voer nicht 

Anna. 

 

Ick heb mon frere Nobel gegeven voer mijn helft 7-6-4 van het ferruwen van onse huis tot 

Schagen.  

 

Ick ende maseur Nobel die hebben Kornelis Dirckse elckx een suarte houten 4 kante stoel 

stoel laten maken met een houten bom, daer wij elckx hem 1-16-0 voer gegeven hebbe ende 
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Aelbert Janse noch mede elckx 3 grot gegeven van noch eens over te suarten, soo dat elcke 

stoel ons kost 1-17-8.  

 

Ick heb Tomis Pietersis die tinnegieters son gegeven van een nieuwe trecker in onse 

soetwaterspomt 1-4-0, met noch een stuiver van een issertge daer aen te maken dat 

gebroecken was.  

 

Ick heb mijnheer Kater een nieuwe kron van 2 gulden gegeven om dat hij mijn broers salygers 

7 jaergetij soude doen.  

 

Ick heb tot Age Jacopxse 5 halfponts gele wasse kaersen gehadt tot dieselfde jaergetij, komt 

2-7-8.  

 

Ick heb in die mart een asbesem after gekoft daer ick 3 stuivers voer gegeven heb.  

 

Noch heb ick 3 stoefen in die mart gekoft, 2 eeven grot, een wat klaijnder, voer 10 dalfe 

stuiver.  

 

Noch heb ick een witquast gekoft voer 5 min een oortge.  

 

Noch heb ick een boenbarstel gekoft voer 5 talfe stuiver.  

 

Ick heb Dieuertge een weck voer die mart gegeven een paer ferwiele mouwen, die ick  

gemaeckt hadde van mijn rosis ferwielen tabbert op een satijnen gront, ick hadder alle dinch 

selfs toegedaen.  

 

Noch heb ick haer een halfe dukaton gegeven van 1-11-8 tot haer mart, om dat sij nu allen is.  

 

Dieuertge het in die mart een nieut sije grof graijnen kappe gekoft met een bre pomet voer 4 

gulden.  

 

[rechterkolom]  

 

Ick heb Age, Heinderijck Papegaijen dochter, die een jaer tot mijnenden een jaer gewont het 

ende nu weder dardalf jaer daer van daen gewest, het een jaer tuis gewont ende anderhalf jaer 

tot jonge Peltge, die lakenkoper op die Mient ende duer geweldich loopen van haer vaer ende 

moer, Dieuer muet ende al haer folck alle half jaren weer aen geheuirt voer 2 jaer als 

Aldergotshaijlijgen 1644 in te gaen ende dat voer siaers 28 gulden. Sij het daer een jaer 

gewonnen 25 gulden ende een half jaer tegen 27 gulden ende nu sal ick sou sij weder opslach 

gehadt hebben, hadden sy gebleven, daerom heb ick haer nu beloft 28 gulden tot 2 jaren toe, 

soo ick het leef ende ick heb alle [..] half jaren vrij bedongen, soo dat ick of mac[h] ende sij 

niet. Ick heb haer een halfe dukaton tot een gotspenninck gegeven, komt 1-11-8. Dit is 

geschiet op den 3 augustus anno 1644, dachs na Onse Lieve Frou te Personkel, sij is 17 jaer 

nu wel out, ick en heb haer op genijge dinch besonders geheuirt dan sij moet doen dat ick haer 

hiet.  

 

Ick heb doen nicht Opstraet hier gekomen was haer met haer fieren ende vorts wijluij daer bij, 

soo datten wij waren met viertich te gast gehadt ons tuaeliffen ende ick hadde 9 platelen op 

het tafel, een geson bout die ick savens weder stoefde met krente ende lamoene met een 

uutgesnen bout ende een paer hoenderen, het stijck van 1-4- 1-4-0 met een koning in die 
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korst, van een gulden van backen ende 3 gebraen koningen ende een manchgeltoert van 1-4-0 

ende een pastaij die ick selfs gebacken hadde. Noch heb ick tot Tert Janse gehadt een 

marsepaijn van 1-16-0 met slecht amandelen ende slechte anijs ende roo ende witte letters 

doer malkander met gouwe stijppis daer op met noch van die lange brotgis mede met gouwen 

stijppis, soo dat ick tot Tette aen waer hadde 5-10-0. Vorts druijfe met mankis peren ende rom 

met boter, 12 grote kommen met 4 klaijntgis.  

 

Ick heb tot Maerten Harmessis gehadt een fate van 4 dalf stop Franse wijn, komt 3-16-0.  

 

Ick heb mijnheer Kater doen ick het folck hadde een warm koning gestiert smiddachs, want 

ick daer 4 gebran hadde ende selfs 3 hiel, want het dondersdachmiddach was ende hij was na 

Haerlem getrocken dat ick niet en wist, dan die heer uut Wierinch daer was die doen daer of at 

ende anderen daechs brochte ick hem noch daer noch een platel met een kout hoen, daer maer 

een afterbout of was met een schuttel met 2 ooren met kappers.  

 

Ick heb maseurs Jacop gegeven 1-5-0 om dat hij tot mijnenden na het gebraen gesien hadde 

ende smichdaechs schonck over het tafel maer ick hadde het eeten selfs gespet.  

 

Ick heb joffrou Kamaij gegeven een alemis van 3-5-0 voer die nicht tot Amsterdam van haer 

die nu blijnt geworden is, sij badt mijn daer voer.  

 

 

[fol. 79 verso] [scan 77.36] [linkerpagina]  

 

[linkerkolom]  

 

Mijn broers wijf, die het mijn ende mon frere Nobel met sijn huijsgesin, te weten met haer 

fijven doen te bruijlloft laten noden doen op Onse Lieve Frouen Gebortendach, wesende den 8 

september anno 1644, soo als sij sonnendachs voer Sinte Mateuis trouwen sou wesende op 

Amsterdammer kermisendach ende is van die priester getrout met Klaes van Taijlijngen op 

den 15 dach van september, wesende op dieselfde dach dat mijn broer salijger gestorven was, 

soo als hij 7 jaer gedot gewest hadde ende doen sij sonnendaechs die bruijt was, doen waer 

het dinsdaechs Sinte Mateuisenavent ende d wonendaechs quatertemper, soo datten daer so 

doen 4 fastendagen in een weck waren.  

 

Ick heb van maseur een out lijsse gekoft voer 4 stuivers, dat om een schilderijtge gewest 

hadde van onse grotemoer, op die manier van Onse Lieve Frou met haer lieve kint daer sij een 

andere lijst om hadde laten maken ende daer staet is een print van 4 stuivers toe gekoft daer 

Maria Madalene in staet ende Jan Kornelisse van vort op te maken gegeven met een bortge 

daer toe te doen een ryael. Nu heb ick Albert Janse rontom die kant wat laten suarten, die daer 

niet of het willen hebben, soo dat het mijn nu voer 12 talfe stuiver kost.  

 

Ick heb in een slepe melck 3 half mettgis half mel besloegen met 2 muiskuyten ende een deel 

boter dat pas waer op mijn wafelissertge. 

 

Ick heb van Trijntge Garbrants een wit platel gekoft daer een kupijdotge in die midden staet 

voer 5 stuivers met noch een wat klaijnder voer 3 stuivers.  

 

Ick heb van Dieuertge Kornelis een half dosijn duaijlen gekoft voer 1-6-0 van een elle grot.  
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Ick heb van het jaer 10 1200 ecken houten op gedaen van het 1000 3-15-0, komt tesamen  

4-10-0.  

 

Ick heb een half dosijn wiecken gekoft voor 6 talfe stuiver.  

 

Ick heb een geltsacke gekoft van blau in wit voer 2 stuivers.  

 

Ick heb van die eene Sinte Michgiel of tot die andere toe gehadt 15 fierendelen klaijn bier van 

3 gulden die ton, komt met die exsis te belopen 18-16-14 ende 5 fierendelen suaer bier van 8 

gulden die ton komt, daer is het half fat maertsbier in gek gerekent, komt 12-10-12, komt te 

belopen met het klaijne bier tesamen 31-7-12.  

 

Ick heb van het jaer 1644 van Sinte Michgiel of tot Sinte Michgiel toe op die pijlaers engeltgis 

gebrant aen half fierendels kaersis, te weten 10 pont in een half pont is 1-2-0, komt aen gelt 

11-11-0 ende nu op het klaijne autaertge 17 pont aen halfponts kaersen komt 18-14-0. Nu 

komt er 2-7-0 aen entgis te goet soo dat het nu met malkander belopt behalfen die kaersen die 

ick op het grote autaer gegeven heb 39-18-0 29-18-0.  

 

[rechterkolom]  

 

Ick heb duer Lijsbettge Klaes aen Frerijck Jacopse laten behandijgen 6-5-0 tot behoef van die 

schameluij. Dit is in october gebuert, het geen ick anders plech in augustus te doen duer 

oorsaeck dat ick het vergeten hadde. 

 

Ick heb aen Jacop Raijertse 2 fierendelen butterfaten verkoft m met 2 kinnyttgis voer 15 

stuivers ende maseur die hadde van hem gehadt 6 stuivers voer die fierendelen met 3 stuivers 

voer die kinnittgis, maer die mijne waren meer hoepen of.  

 

Ick heb weder gement duer Lijsbettge Klaes laten aen Frerijck Jacopse geven op den 17 

october een Franse kron met 2 oorden van een rijckxdaelder, komt mede tot 6-5-0 tot behoef 

van die schamelluij ende oock meteen noch 5 Franse kronen tot die schout komt 25 gulden. 

Dit heb ick anders in december gegeven, dan om dat het ander soo laet gegeven was, daerom 

soo geef ick dit nu soo veel eerder. Dit heb ick Frerijck Jacopse noch selfs op onse kerck 

gegeven, dat gement hadde duer Lijsbet te doen.  

 

Ick heb mijn darde silferen kandelaer op Sinte Luijckessendach van Haerlem tuis gekregen, 

die ick daechs daer na tot mijnheers Kater gebrocht hebbe met die sack daer toe ende het 

blijcken plate daer toe. Ende Engeltge het een schelling gehadt tot een verering om dat sij in 

die schuijt het ooch op hebben sou ende die schipper het 6 stuivers van vracht gehadt ende 

noch heb ick 3 stuivers gegeven aen die schipper om die la weder tot Haerlem te brengen, ick 

heb nichten Gurtge 6 stuivers gegeven dat sij die la ophaelt hadde. 

 

Nicht Van Eenijgenburch, maseur ende nicht Katrijna ende ick, die wij hebben met onse 

fieren Aeltge van Nolden een 50 mant turf gekoft, komt voer mijn del met het dragen 3-5-0.  

 

Ick heb van het jaer 50 pont kas gehadt van Lansten Jacop, daer ick hem 5-5-0 voer gegeven 

met 3 grot van waechgelt.  

 

Mijnheer Kater het mijn gesaijt dat pater Kiefit hem gesaijt het dat houten haer houten ove 

kerckkandelaers die met silfer over geblasen sijn het paer kosten 8 gulden ende dat die 
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silfersmit selfs gesaijt hadde datten sije moijer stonden als die silferen selfs, dan soo dra als sij 

op gestaen hebben soo moeten sij se datelijck weer wat schon maken eeren sij se wech setten. 

Sij kloppen daer met een doecken met wat krijt op ende dan nemen sij een klaijn barsteltge 

ende frijfen ‘t soettgis wat of. Mijnheer Kater saijt oock datten die kandelaers van joffrou 

Hoechgendort staen voer 500 gulden ofte waijnich min.  

 

Ick heb van Neltge Welgeborens een fierendel boter gehadt voer 2g 29 gulden gelicken sij se 

in het gasthuis al die soomer gelefert het.  

 

Mijnheer Kater saijt datten die kandelaers die mede op onse kerck sijn ende gegeven van 

Joffrou Hoechgendorps staen soo sij seggen voer 500 gulden waijnich min. 

 

[fol. 80] [scan 77.36] [rechterpagina]  

 

[linkerkolom]  

 

Ick heb van Aechte Remmen een half France krontge van gelt weder gekregen ende noch op 

een ander tijt van haer een fierendel half fierendeltge van een Jakobes, komt 1-15-0 ende het 

halfe krontge was 2-10-0.  

 

Ick heb nichten Gurtge een schelling gegeven voer haer moeijtge om dat sij die la van 

enggeltgis gehaelt hadde doen die laeste kandelaer van Haerlem tuis quam.  

 

Ick heb tegen Aldersielen mijnheer Kater, mijnheer Brasemman, die minnebroer ende pater 

Dirck elckx een halfe dukaton gegeven van 1-11-8 om te bidden voer die sielen van mijn 

ouwers.  

 

Mon frere Nobel ende ick hebben tesamen een oos gehadt van Willem Sijmense Willemse, 

die hellift voer 56 gulden ende van broeijen van die pansen gegeven 6 stuivers ende 4 stuivers 

aen bier.  

 

Ick heb Jannijttge Kornelis, Rijsse, Itge, Nel Sijmes, Beijateris, het mannijttge in die 

Raemme, blijnde Marijttge, Anne Luijtgis, Tuenijsse, Dinchgenom besyen die minnebroers 

port, Anne Ians hier over mijn port, nu heb ick tot Gurtge Garrebrantse een stijcke flaijs 

gestiert met wat huijspot ende een pot sout, gelicken al die anderen mede gehadt hebben, dat 

Itge tot haer susters Aeltge van Noldens brengen sou ende doen sterden ick Gurtge een 

huijspotte meteen ende mijnheer Kater heb ick dat styck aen die borst gestiert, dan ick had het 

wat groter laten houwen om datter mijnheer Brassem nu me is. 

 

Ick heb te Alderhaijlijgen 5 halfponts witte kaersen op het autaer gegeven met 2 half 

fierendels want die darde kandelaer nu die eerstemael stont voer het seborijkasse, komt 3-0-8.  

 

Onse Age, Heinderijck Papegaijen te dochter, die is daechs na Sinte Willebortendach weder 

tot mijnenden in haer heuir gekomen, wesende den 8 november anno 1644.  

 

Ick heb op den 9 november soo als ick smorgens ten 10 uren met het kloppe naest mijnheer 

Katers op die Leet, Trijn Klaes aen die bom toe me te kerken ging tot Jacop Janses op die 

Voermer een stijck saijldoeck gekoft van 2 klet, 3 elle lang met scharp dardalf elle bret voer 

1-2-0 met noch een stuiver van een deel ouwe schuijrlappen.  
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Ick heb tot Allijt Pieterse gehadt 32 pont kaersen van 13 in het pont met 2 draets lemmentgis 

het pont van dese sestalfe stuiver min een doijt ende noch 2 pont van die 6 in het pont met 

noch 2 pont van die 10 in het pont, dese voer sestalfe stuiver om dat hier een katoentge in is. 

Ende ick hadde haer 4 dalf pont smeer gestiert, dat waer het pont een rijael soo dat het noch 

bedroech 9-2-0. Ick hadde noch 3 dicke kaersen met noch 4 wat duijnder.  

 

Ick heb tot Sasker Elkes gehadt 6 mettgis grau oorryttgen van 7 stuivers het mettge, met noch 

4 mettgis witte oorrijttgen van 6 talfe stuiver het mettge.  

 

[rechterpagina]  

 

Ick heb tot Trijntge Garrebrantse op die Leet een nieut glase flesse gekoft daer ruijm een half 

pijntge in mach om dat Age mijn aijgen gebroecken hadde, daer ick 3 stuivers voer gegeven 

heb.  

 

Ick heb Pieter Tomisse, Tomis Pietersis son, gehadt in die got tusken Pieternelle in mijn te 

suderen, daer ick hem 1-16-0 stuivers of gegeven heb daer ick die hellift van haer horde 

weerom te hebben. Ick heb 18 stuivers in die maijtijt hier op ontfangen.  

 

Rijsse Kornelis is gestorven wonisdaechs na Alckmaer kersmis, wesende den 16 november 

anno 1644 ende doen heb ick veel weer laten doen voer Neel Sijmes, die doen al bij Rijsse in 

gekomen was om haer beschaijt te doen, dat sij daer soude mogen blijven, gelicken ick 

Maryttgen Arents die mijnnebroer aen mijnheer Ramp stierden, Krijn aen Arijs Kornelisse die 

rentemester, Gurt Jans aen Griet Sonnevelden Griet, soo dat het haer al bij prijfijsij toe gesaijt 

is ende ick ging om Sonnevelt te die minnebroer te bedancken van die moeijten die hij voer 

haer gedaen hadde ende die ick doen een Franse kron van 5 gulden meteen tot een allemis 

brocht.  

 

Ick heb van een Emmender wijf een strotge boecken gehadt daer maseur haer bocken of 

gehadt heeft, daer ick 3 gulden voer gegeven heb.  

 

Ick heb op Alckmaer kermisenavent wesende den 12 november, Dieuertge een pont grot aen 

gelt gegeven, al waer sij te maij toekomende anno 1645 betaelt is.  

 

Mon frere Nobel het mijn een fierendel suaerte naijsij van Amsterdam gebrocht daer hij 3-4-0 

voer gegeven het. Het is Brabantse sij ende Age Jacopx geeft 3 gulden.  

 

Ick heb van het wijf van Engmont op See, daer ick mijn boecken of gehadt heb een half 

kijnnijttge harijnch of gehadt daer ick 2-15-0 voer gegeven heb.  

 

Dieuertge heb mijn 3 paer socken gebraijt om onder te dragen van wollewefersgaren, het 

pomt was van 2-15-0 elcke paer socken kosten 7 stuivers. Ick hebber een paer of beginnen te 

dragen van Onse Lieve Frou Ontfanckenis of.  

 

Ick heb 2 Sint Jans eevenielijttgis ongebonden tot Jacop Willebortgis laten halen, daer ick 

hem een stuiver voer gaf, die ick Niesse gegeven heb om dat sij se sou laten wijen, om dat se 

Jan weer een of by hem dregen sou om dat hij synne wech gebrocht hadde.  
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Ick heb 2 dosijn akertgis tot Arijaentgis op die Nieuweslot op het hoecke van het 

Krebbestechge laten halen daer ick 3 grot voer het dosyn gegeven heb om aen nuesdoecken te 

setten van mijn hemden.  

 

Jacop het mijn 3 klaijne lommetgis in die Kapelstech gekoft daer hij een gulden voer gegeven 

het.  

 

Ick heb onse Dieuertge saterdaechs voer Alckmaer kermis een pont grot weder gegeven, al 

soo dat sij daer mede te maij toekomende anno 1645 te follen van mijn betaelt is.  

 

Ick hadde mijnheer Kater op den 15 september 3 Franse kronen gegeven tot een paer houten 

met silfer over geblasen kandelaers die hij hadde gesaijt te laten komen om op Onse Lieve 

Frouenautaertge te setten ende sij souwen 14 gulden gekost hebben ende daerom brocht ick 

hem 15 gulden ende vrachde of ick se betalen most ende doen die kandelaers quamen ende 

doen en nam hij se niet om dat se hem niet aen en stonden. Ende doen het hij mijn met gewelt 

mijn het gelt op den 21 april weder willen geven, het geen ick in gender manieren en heb 

willen hebben ende hem gesaijt dat hij daer wat anders om mocht kopen.  

 

[fol. 80 verso] [scan 77.37] [linkerpagina]  

 

[linkerkolom]  

 

Ick heb Sijvert Sijvertse gegeven 6 stuivers, het geen hij aen die boo gegeven hadde van die 

koeijen van Pieter Heinderijckse te laten beslaen in die waij ende noch hadde hij 2 stuivers 

gegeven van te kijken of die koijen oock al in die waij waren, komt tesamen 8 stuivers van 

koste ende hij en begerde vaer hem niet. Ende die schout die hadde die ackte gemaeck daer 

Jan Rijnrers borch blef voer dieselfde koijen om datten sij verkoft soude worden, die voer sijn 

moeijte daer af mede niet en begerde. Dan ick schonck hem een rommer wijn van een half 

pijntge, komt 3 stuivers te belopen. 

 

Ick heb op sonnendaechs voer Sinte Lusij mijnheer Kater een halfe rijckxdaelder gegeven om 

m een sielmis voer mijn vader salijger te lesen die nu 33 jaer doot gewest is ende mijnheer 

Brassem die heb ick er oock een gegeven om dat hij daer nu is ende mijnheer Brassem die sal 

duer believen van mijnheer Kater op vrijdach toekomende, wesende op die quatertember een 

sielmis lesen voer mijn vader ende dan sal ick die gracij bij hem hebben. Mijnheer Kater wou 

hebben dat heer Gerrijt mijn een prijntge gaf gelicken hij het oock dede, want ick een moije 

Sinte Barber van hem krech. 

 

Ick heb tot Marijttge Pieterse in die Hoet 3 elle gout in suarte sije kort laten halen van 3 

stuivers die elle, het geen pas is tot 5 kortgis op mijn muijlen. Maer Age hadder versint, die 

hadde een fierendel meer genomen, soo dat daer nu 6 op leggen dan het komt wat scharp, 

noch heb ick tot Sijberich van Rijcke anderhalf elle grau florettge lijnt gehadt tot 2 

schoenfeters van 3 stuivers die elle. 

 

Ick heb Harmen Jacopse een paer trijpte muijlen ende Spaens leren schoenen laten maken, 

daer ick hem of gegeven heb 2-10-0.  Noch heb ick hem een paer Spaense leren seye 

schoenen met hoge hielen om mede landewaerts te gaen laten maken daer ick hem of gegeven 

heb 2-6-0.  
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Maseur Nobel het te karstijt die kaersen op het autaer gegeven ende ick heb een halfponts op 

voer het seborijkasse laten setten, komt elf stuivers.  

 

Ick heb Age Jacopxen Tijse voer karstijt een harpis 8 stuivers gegeven om dat hij soo wel op 

past.  

 

Joffrou Kamaij het mijn van Amsterdam 14 elle kaf gebrocht, klaijne essis van satijn vorts op 

een fluwelen felt, die elle was van 5-5-0, komt over het fluwel 74 gulden, het waer een 

fierendel min gesaijt het geen ick daer nu of gesnen heb, want daer in versint was. Het is 

gekoft in het Gebet sonder Ent ten ende den Es te gaen. Ick heb se Age laten naijen, het baij 

ende die stotkant had ick selfer met die sij, vorts haer gegeven van naijen 1-16-0.  

 

Ick heb nicht Anna die haren eerst gegeven doen nicht Katrina tuis quam. Ick heb tot Allebert 

van die Nollis 14 brotgis gehadt hebbe van 6 talfe stuiver gelicken die slijters ende in die kas 

12 van eevenvel gelt. Dan die kasbrotgis waren wel 8 of 7 muskuijten suarder in die kas ende 

maseur hadden tot Gerrijtden mede dan die ende Alleberden waren eevenden suaer. Daer van 

het Anne Jans hier after in mijn kamer een of. Jannyttge Kornelis, Itge, Beiateris, Annijttge 

Hamme, Nel Sijmes, Alte die tot mijn susters gewont het met Barber haer susters kinderen op 

die Heuil, bestevaerte in die Ramme, Sebe Dicke, Im, Dingenon daer besijen, Pieter 

Allebertse, Hartich bij Pater Kieviten port met het kint tot Trijnte van Fenen, noch een daer 

Age of saij bij die Friese Port, die Berger noch voer Banckaras, Marijttge Kornelisen son daer 

Anne Luijckes of ende een daer her Aris Aeriaensen Aecht of saij voert den een ende d' ander.  

 

[rechterkolom]  

 

Mijn broers wijf troude met jonker Van Taijlijnge op den 18 september ende v tusken die 

dondersdach ende die vrijdach voer karstijck, wesende den 23 december, soo als het 4 dagen 

was over die 13 weken dat sij getrout was, verlost is van een kloecke jonge son, smorgens 

tusken 4 ende 5 uren, soo als hij dondersdaechs met die heer van Outkarspel te op Langedick 

te kerken gewest was ende snachs te elf een uren tuis gekomen, soo als sij smorgens verloste 

ende mon frere Nobel daer mede op die begrafenis geben was maer niet en trock.  

 

Ick heb die dieflaijers ende die ratelwacht elckx een ort van een rijckxdaelder gegeven tot haer 

nieuwe jaer ende die bierdragers een schelling tot haer kopbier ende die sackedragers 4 

stuivers.  

 

Ick heb tot Grietge Stoppe op Alderkinderendach een sacke sout laten halen daer ick haer van 

kop van het sout gegeven heb 2-10-0 dat maer aen getaijkent is, hier van gegeven 3-7-8 op 

den 24 julij 1645.  

 

Anno 1645  

 

Ick heb Marijttgen Arents daechs na Alderkinderendach gegeven 25 gulden om sc lijnden te 

kopen ofte te reden voer schamelluij.  

 

Anno 1645  

 

Ick heb Giert Jans, Giert Jacopx, Anne Jans hieraf after, Age Jacopx, Marijttgen Aeriaens die 

in nichten kamer wont, om dat sij mijn altemets een botschap gedaen het, Gurte Garbrants, 

Griet die hekelster hier after, Pieter Allebertse, Griet Willems het meck melckwijf, Itge, 



276 

 

Beiateris, blijnde Marijttge, Annyttge Hamme, Anne Luijtgis, Nel Sijmes, Tuenisse, 

bestevaertge in die Ramme allegaer te nieuwe jaer brij gestiert, noch onse Agis Dieuer muet 

mede.  

 

Ick heb Age Jacopx een halfe dukaton tot haer nieuwe jaer gegeven om d van 1-2-8 om dat sij 

bij die port staet ende mijn oock altemet een botschap doet.  

 

Ick heb op Haijlijgen 3 Koningenavent soo als hij mijn bij hem ontboen hadde om die 

quijtansij van het silfer aen mijn te geven van die kandelaers, die micht daechs te voren met 

mijn daer gebrocht hadde, het welck haer 2 waren ende oock die laeste van hem gekregen een 

grote print van Sinte Katrijn met gout ofgeset.  

 

Ick heb Age Jacopx op Sinte Katrijnendach 2-2-0 gegeven voer 2 halfponts kaersen die op die 

nieuwe kandelaers souwen staen op 3 Koningendach die eerstemael.  

 

Ick heb Harmen Tijmesse van een isser van een fartegalijn laten een isser maken om bij forst 

het water uut die pomt laten lopen, daer ick hem 2 stuivers van maken of gegeven heb ende 

ick heb noch wel een ent van ruijm een voet over gehouwen.  

 

Marijttgen Arents het duer last van ons gekoft voer het kint van Aeltge van Noelden om in dat 

het in die kleren most gesteken worden, gelijcken sy tot mijnenden quam klagen, een gel 

onder wollen hempe van 1-2-0 er met een geel kuerse daer toe met een kortge van 2 derlaije 

koleur daer op van 1-14-0  met een groen ende blau lijffe daer op van hontschoten met een 

pomet rontom van 2 darlaije koleure daerom van 1-11-0, komt tesamen 4-7-0 ende dat hebben 

maseur Nobel, nicht Van Eenijgenburch ende ick tesamen betaelt, komt voer ons elck 1-9-0. 

Noch het nicht Van Eenijgenburch een out rocke van luergoet daer bij gegeven.  

 

[fol. 81] [scan 77. 37] [rechterpagina]  

 

[linkerkolom]  

 

Noch het Marijttge Arents in het gasthuis een donkre tenette rock gekoft met 3 korden daer op 

met een moije roo foer daer in voer 3 gulden daer die maseur, nicht ende ick betaelt hebbe 

ende die wij mede aen Aeltge van Nolden gegeven hebben om dat haer andere kinderen dat 

wat of gemaeckt sou worden. Nu hefter haer broer van het laken 2 keursis of gemaeckt met 

een klaijn korte daer op ende van het foer is mede een root rocke of gemaeckt dat noch op 

genaijt was met een bretachtijchge kort op die kant van geel inne blau ende noch een grote aps 

apsrock met noch een bortsrock voer een kint met gele mautgis daer in, die sijselfs hadde ende 

noch een onderlijffe om een rocke op te dragen met een root wrongetge daer aen in die plaets 

van een stijckt lijffe. Die kortgis die op die tenete rockis lagen, die hadden sij selfs van andere 

rockis genomen.  

 

Ick heb mon frere Nobel met maseur ende nicht Anne daechs na Sinte Pauuelis 

Bekeringendach ten eten gehadt. Neef ende nicht Van der Burch die waren doen noch tot 

Utrecht ende doen hadden ick 2 lamsbouten gekoft die tesamen al over die 23 pont woegen 

ende die liet ick allebaij uutsnijden ende stierden doen sij gebraen waren mijnheer Kater daer 

een of ende tegen den avent quam Giert Jans die naijster heer hier die een botschap aen 

maseur van een maijt hadde, die ick doen savens mede bij ons ten eeten hiel.  
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Ick heb Onse Lieve Frou Lichtmis aen Age Jacopx gegeven voer 6 halfponts witte kaersen 

ende 2 half fierendels om op het autaer te setten met noch een van 3 fierendelen voer mijn om 

tuis te nemen 4-8-0.  

 

Doen Lenes man daechs na Onse Lieve Frou Lichtmisendach te kerken quam, wesende op een 

vrijdach, soo brocht Dieuertge mijn sonnendaechs een boeck pampier me, daer ick haer 5 

stuivers voer gaf, gelijken ick voer het ander mede gegeven hadde, dat ick oock van haer 

gehadt hadde.  

 

Ick heb van het jaer 3 mettgis mel gehadt tot die schamelluij haer pannekoeck met 2 mengelen 

melck. Daer van het mijnheer Kater anderhalf dosyn gehadt, om datter heer Gerrijt nu me is. 

Voerts heb ick Willem Tuenissis wijf een dosijn daer of gestiert om dat sij in die kram laijt, 

vorts Jannijttge Kornelis die wollenaijster, Gurtge Garbrants, Marijttge Arents in het gasthuis, 

Leene die braijster al hoe wel haer man nu doot was, soo het sij noch mede een dosijn gehadt, 

om dat h]er mans dochter daer sieck lach, die mede wat eeten mocht, Anne Jans met Lijsbet 

Heinderijckx tesamen hier after in mijn kamer, Tuenisse op die Heuil elkx een dosijn, vorts 

Pieter Allebertse hier after, Griet de hekelster, Giert Jans, Giert Jacops, Dinchgenon an die 

minnebroers port, bestevaertge in die Ramme, Dieuer Jans die onse Agis muet is, Neel 

Sijmes, Itge, Beiateris, Annijttge Hamme, blijnde Marijttge, Griet Willems het melckwijf 

elckx een half dosijn, noch een half dosijn aen Marijttgen Arents, die in nichten kamer wont, 

om dat sij mijn altemet een botschap doet. Die 3 mettgis meel brochten wel 17 dosijn 

pannekoecken uut ende ick backten daer wel 10 uren over.  

 

Dieuertge het mijn een paer kousen gebraijt daer ick tot Klaes Jacopse in het ABC op 

Dronckennort een half pont in een half loot garen toe gehadt heb, het pont was van 6 gulden 

in 8 stuivers 8 draet, komt mijn kousen aen gelt te belopen 3-6-0. Nu braijt sij voer maseur 

Nobel een paer van hetselfde garen. Mijn kousen van inkernaetdijn van verruwen gegeven 17 

stuivers komt tesamen 4-3-0.  

 

Ick heb onse Age te Lichtmis 7 gulden aen gelt gegeven al waer het fierendel jaers mede 

betaelt is.  

 

[rechterkolom]  

 

Ick heb onse nicht Anna een duijvekater van een dae[…] daelder in die kas laten backen 

weeckx na Onse Lieve Frou Lichtmis, daer ick doen mede warm op te een onbijten op gewest 

ben. Maseur en begerden se niet eer te hebben, om dat se te grot was terwijl neef ende nicht 

Van der Burch tot Uutert waren.  

 

Ick heb mijnheer Kater op den 11 februuarij anno 1645 een halfe rijckxdaelder gegeven om 

een dienst voer mijnselfen te leesen.  

 

Wij hebben daechs voer 3 Koningenavent die 2 laeste kandelaers van Haerlem tuis gekregen 

die nicht aen gonnen ende neef Van Eenijgenburch die het daer na met die silfersmit fijnael of 

gerekent, die van mijnentwegen over mijn 3 kandelaers met die snuijter aen gelt gegeven het 

276-0-8, komt tesamen te belopen met die 500 gulden die ick op rekening gegeven hadde 

776-0-8 het. Sij wegen aen silfer 425 loot ende 4 dalf engels, het loot is 1-10-0 gewest ende 

hij het 45 gulden voer elcke kandelaer van fasoen gehadt, van die snuijter 3 gulden. Nu 

hadden hij beloft doen hem het gelt gegeven worde omtrent sint in die somer anno 1640, soo 

belofden hij als datten sij gedaen soude wesen tegens karstijt, of wij souden d daer een voer 
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niet gemaekt hebben ende die laesten hebben gedaen gewest teg in janneuarij anno 1645 ende 

wij hebben hem het fasoen van alle 5 gegeven, te weten 45 gulden van elckx. Dan wij hebben 

hem daer na een domphooren laten maken, daer hij 4 gulden van fasoen souden moeten 

geven, die hij nu voer niet gemaekt het ende sij weecht 7 loot 9 engels ende nu het hij hier van 

het loot tegen 1-11-0 gerekent, komt aen silfer 12-5-10 12-5-0 ende daer is een ebbenhouten 

stocke daer in van 4-10-0, soo dat die horen beliep 20-15-0, dan die 4 gulden van het maken 

het hij laten fallen, hier heb ick mede 3 delen toe betaelt ende nicht 2 delen gelicken die 

kandelaers.  

 

Ick heb Barber Jans met haer suster Jannijttge 9 platelen met 6 tuelieuren ende het 

olijkannijttge ende mijn 2 koperen tafelkandelaers, te weten 20 stijckx met malkanderen laten 

in droechgen laten schueren daer sij elf stuivers of aijste ende ick gaf haer 13 stuivers.  

 

Ick heb Age Jacopx van 2 witte karsaije lueren een borstrock laten snijen daer ick 2 stycken of 

over hiel, van elcke luier een. Daer heb ick er wit garens betteckt lint laten om borden, het 

geen ickselfs hadde ende noch heb ick er een laten maken van een karmesijen root luer, daer 

ick die mouwen of krech met die voerstijcken tot die middel toe ende die rech heb ick van een 

paer ouwe roo mouwen laten maken die ick hadde met die rest mede vort toe van out. Daer 

heb ick 4 dalf elle groene sijen mantelkort toe gekoft van 3 min een oortge die elle, vorts aen 

sij 5 stuivers ende Age Jacopx van maken gegeven 14 stuivers van die rot ende wit elckx 14 

stuivers.  

 

Ick heb van Trijntge Garbrants 3 grotachtichge vermaelde platelen gekoft, het stijck voer 3 

stuivers.  

 

Ick heb tot Aeriaens die hoenderman een hoen in die Vastelavent gehadt, daer ick 1-4-0 voer 

gaf.  

 

Ick heb in die Vastelavents tot Maerten Harmessis gehadt een fate van 4 dalf stop Franse wijn, 

die wijn was 2-10-0 ende een gulden van exsis, komt tesamen 3-10-0 ende 1 stuiver van in 

brengen.  

 

Ick heb een koning in die korst gehadt van een gulden van backen met noch een mancgeltort 

van 1-4-0. 

 

[fol. 81 verso] [scan 77.38] [linkerpagina]  

 

[linkerkolom]  

 

Doen ick in die Vastelavent eene daechs een fatge van 4 dalf stop tot Maerten Harmessis 

gehadt hadde, doen liet ick daer anderen daechs noch een laten komen, komt 3-10-0 met die 

exsis ende een stuiver van in brengen.  

 

Ick heb Sijme die flaijshouwers maijt Jakomijntge 2 toepetten laten maken daer sij 5 

fierendelen flaijs toe gehadt hadde ende sij deder een lamoen bij met het kruijt daer ick er 

tesamen 9 stuivers voer gaf, het pont fles is 5 stuivers  

 

Ick heb voer 2 sijtroenen gegeven 3 stuivers, daer ick hoenderbouten me stoefen sou.  
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Doen ick in die Vastelavent 2 fatgis van Maerten Harmis van elckx 4 dalf stop ende ick, mon 

frere Nobel met sijn fijfen ende neef ende nicht, soo datten wij met ons 8 ten waren aen die 

tafel ende 2 dagen waren, droncken sij elcke dach een fatge, op een pijntge omtrent na, leech.  

 

Ick heb mijnheer Kater op Sinte Matijsnisenavent 10 Franse kronen gegeven tot een 

vereerinch voer hem ende Sijte Maertens een dukaton voer haer, komt nu 6-6-0  3-3-0.  

 

Ick heb neef Van der Burchen knecht Heinderijck een groen feruielen angisdetge gegeven om 

om sijn hals te dragen voer het drommen.  

 

Ick heb van maseur Nobel dardalf elle min een sestienendel grote blom op een ferwielen felt 

daer wij elckx een kuers of gehadt hebben over genomen voer 10 gulden, die lap komt 4 

gulden die elle ende mijn keurs hadt ick voer 5 gulden die elle gehadt. Ick mocht wel voer 4-

10-0 die elle gekregen hebbe gelicken mijn keurs nu is van klaijne bompis op een verwielen 

felt, dan ick hadde noch van mijn keurs daer ick het best of genomen heb ende hebber Age 

een jacke sonder mouwen over mijn ouwe foerincg van mijn jacke laten maken. Het voerste is 

altemael nieut ende after in die mijde is een nieut klet, voerts is het dan out. Age van maecen 

gegeven 1-2-0. Sij aijste een gulden.  

 

Ick heb tot Aeriaen Elckes op den 7 marcij 1645 mijn eeckfatge weder laten follen daer 3 

mengelen in een slepe in gegaen is, het mengelen kost 16 stuivers, komt tesamen 2-12-0.  

 

Ick heb tot Appelluenije, die uutdrechster op die Let, een wiech met een eeken wiechschamel 

daer toe gekoft gehadt voer 3-5-0. Sij hadde se gekoft gehadt tot J Sillittgis op die Heuil voer 

2-7-0 ende sij hadden 10 stuivers gegeven om 4 suarte knoppen daer aen te maken ende 8 

stuivers hadden sij aen winst ende ick heb se haer weder om een dubbeltge laten houwen ende 

hebbe weder van Jan Kornelisse, kistemaker, een nieut gekoft voer 3-10-0 die wiech ende die 

schamel voer 1-4-0, komt tesamen 4-14-0, soo dat ick nu altemael nieut is voer 1-9-0 maer 

meer. Ende dese het rych een richgel te hoefdenent ende aen het voetenent ende aen die sij 3 

ende die ander en hadder niet een, maer een bort aen die sij ende aen die enden. Dese meen 

ick Jan Sijvertse ende Niese te geven in haer huijsraet als Jan Kornelisse een reel maeckt met 

4 gedraijde bienen, daer rollijttgis in die poten bennen om vort te trecken de gelicken die 

kantoren wel sijn, soo het hij er een rijckxdaelder voer. Die ouwe wiech met die rel is noch 

weder voer 4 gulden verkoft.  

 

Ick heb tot Tomis Pieterson mijn tijnnen waterpot verroijlt, daer ick een blanck aen tijn toe 

gegeven heb met 6 stuivers voer het maken.  

 

[rechterkolom]  

 

Onse Dieuertgis moer, Maddalen die braijster, het tot mijnenden gewest dondersdaechs 

wesende net een weck voer Onse Lieve Frou Lichtmis, soo als wij van Dieuertgis heuir 

spraken, dat sij 40 gulden aijste ende ick haer 36 gulden boe. Ende ick quam na op die 38 

gulden, om datten wij baijegaer onse wil niet hebben en sou ende sij sprack als dat ick mij 

beraen sou, gelijcken ick oock saij dat sij doen sou. Ende manendaechs daer aen soo storf haer 

man, soo datten wij malkanderen daer niet weder van gesproken en hebben. Dan Dieuertge 

wel mijn in die tijt duer een quaet hooft wel gesaijt hadde, dat sij wel wenste dat ick een 

folmaeckte maijt hebben sou ende sij wel een heuir krijgen soo gelicken ick het voerheen 

mede wel gehort hadde ende als het hooft daer na dan over was, dan waer het haer vergeten, 

dan mijn niet ende daer om ende hadde ick daer van noijt gesaijt ende Maddelen en gong in 
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die tijt niet uut, soo dat ick haer niet en begerde te houwen ende sij ging haer met haer moer 

sonnendaechs verheuijrden te om bij Marijttge Jacopx die dochter uut die Huilliften te wonen 

ende ick heurde het waer al over die 6 weken gelen, dat ick er tegen die moer of gepraet 

hadde, soo heuirden ick woennisdaechs daer aen, wesende den 15 marcij anno 1645 een maijt 

die Neltge Jacopx hiet ende Pieter Jan Allerde Over die Geest haer bestefaer was ende is 20 

jaer out ende wont nu in het profenhuis, sij dardalf ofte 3 jaer voer voer ondermaijt gewont 

hadde. Ick heb haer geheuirt voer een jaer als maij 1645 in gaende ende maij 1646 uutgaende 

voer 46 gulden in het jaer. Ick heb haer t een halfe dukaton tot een gotspenninck gegeven die 

nu doen 1-13-0. Sij ment te maij haer goet of te leggen om een kloppe te worden. Sij hadden 't 

daer al gedaen gehadt dan sij hef heeft het om die mannijttgis gelaten.  

 

Krijn het mijn een nieuwe planck in mijn kelder gekoft daer hij 2-10-0 voer gegeven het ende 

hij het van schafen ende van te pas maken gehadt 10 stuivers, komt tesamen 3 gulden.  

 

Ick heb Krijn noch gegeven van 2 luijckes voer die glasen in Anne Jansen kueken hier after 

van maken 8 stuivers, het hout met die hengelissen ha ick selfs, dan 2 stuivers 1 stu van die 

hengelisse wat te vermaken, 4 stuivers aen spyckers.  

 

Raet: voer die tantpijn sal men nemen een hant fol huijslock ende een hant fol knuijnlock 

ende dat allebaij schontgis gewossen ende dan klaijntgis gesnen ende dat dan in een pijntge 

Franse wijn opgeson ende dat goet uut geduijt tusken 2 doecken, warm op die w wanch gelaijt 

ende daer op gaen slapen ende die wijn in die mont genomen ende daer wat in gehouwen ende 

dat dan uut gequijlt ende is het dan ten eersten niet over soo sal men hetselfde goet weder in 

die wijn verwarmen ende leggen 't daer dan weer op ende die wijn mede weder in die mont 

genomen. Wij hebben 't besocht ofte anders sal men knuijflock nemen ende stoten het klaijn 

als die schijllen of sijn ende nemen wat bomwol ende maken die nat in hetselfde sop ende 

duijewen die poppis bl bomwol in die ooren. Het gaet mede terstont over, dat hebben sij tot 

maseur Nobel besocht.  

 

Mon frere Nobel het mijn een nieuwe falywacij  gekoft voer 2 stuivers. Doen het gelt of geset 

was ick verlies omtrent aen mijn gout al over die 170 gulden ende met het silver omtrent 180 

gulden.  

 

[fol. 82] [scan 77.38] [rechterpagina]  

 

[linkerkolom]  

 

Ick heb Gurte Garbrants van 2 klaijne betteckts kussentgis, daer alle mijn klaijnne slopis toe 

sijn, een kussen of laten maken eeven grot als mijn klaijnste pluijmkussens sijn, daer ick van 

een onder slap des heb ick een klaijn stijcke daer van over gehouwen. Sij sijn noch van suster 

Van Alkemade haer voerouwers gekomen, gelicken men van outs tot Amsterdam op die 

puluwen besijen malkander te plegen te pronck te staen. Ick heb Gurtge van naijen gegeven 4 

stuivers ende dan is daer noch een half pont feren in gegaen van 9 stuivers, soo dat het mijn 

maer 13 stuivers gekost het.  

 

Ick heb in die fasten 6 va Uuterse tafeltgis van nicht Van der Burch gekregen, daer heb ick er 

Marijttgen Arents in het gasthuis 2 of gegeven ende Gurtge Garbrants ende Age die naijster 

elckx een ende 2 heb ick er selfs gehouden.  
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Tomis Pieterson, tinnegieter, die hadde een halfe turfmant met tijn gekoft van die predekant 

van Outrop om dat hij met sijn wijf ende kinderen na Oostge trecken sou, soo dat ick weder 

van Tomis 5 stijckx breborde platelen over genomen heb sonder fasoen, een boutplatel met 2 

daer van grote ende van noch daer 2 een slach aen, wegende tesamen 17 pont ende 2 loot. Het 

pont kost nu 13 stuivers van tijn ende het pont ende elcke pont is 2 stuivers van maken. Nu 

heb ick er 2 grote tijnnen schenckkannen aen gegeven ei met een wat klaijnder ende die 

platlen woegen soo veel suaerder als die kannen als dat ick daer noch aen gelt op gelaijt hebbe 

3-6-8 ende maseur Nobel die hadde een 8 kante soutfat met voetgis onder aen daer sij mede 

tijn tegen woech dan dat was gelocht ende als het nieut gewest hadde solo waer het 10 

stuivers voer het maken gewest. Mijn platelen waren in drogen geschuiert, mijn boutplatel 

was een 5 ponts ende 2 van 4 pont ende 2 van 3 pont.  

 

Joffrou Stope het mijn gesaijt als dat sij Neltge, die ick geheuirt hebbe, die nu in het 

provenhuis wont, 34 gulden in het jaer wint ende hadden sij willen blijven met den eersten 

doen sij het haer vraechden gelicken sij na noch wel gedaen sou hebben, hadden sij haer nicht 

niet al tot een maijt geheuirt, 40 gulden gegeven soude hebben ende nu het sal ick haer 46 

gulden geven.  

 

Ick heb Maddalenen Jannijttge dese 5 boven geschreven platelen laten schuieren in drogen, 

daer sij 4 uren op gescheurt hadde. Sij aijste een rijael ende ick gaf haer 6 stuivers om dat het 

heel wil was.  

 

Ick heb Krijnen neef een paer enckelde Spaens leren schoenen laten maken, daer ick hem 1-2-

0 voer geef ende Harmen nemt een gulden.  

 

Ick heb Gurtge Garbrants een wit bommesijen kussentge laten maken van een der grotge als 

die 2 waren daer sij mijn een of gemaeckt het tot mijn slopis weder die ick heb. Daer sijn 2 

pont pluijmmen in gegaen, het pont kost 18 stuivers ende 3 stuivers van maken, komt tesamen 

1-19-0. Ick heb anderhalf elle bommesij daer toe gehadt met een strope stroke of 2 op die sij. 

Maseur en het geen gelt willen daer voer hebben, want sijselfs een stijck hadde ende oock om 

dat onse Dieuertge een paer kousen voer haer gebraijt hadde daer sijselfs het garen toe 

gegeven hadde.  

 

[rechterkolom]  

 

Ick heb Krijn een stooter gegeven van een out faijnster een bratschuijt of te maken, het hout 

van die foetgis had ick selfs.  

 

Ick heb Stijntge die hoijckemaechster vo mijn hoijck een nieut klier op laten maken ende voer 

aen nieuwe beleggelse aen laten doen ende t’ enemael laten verstijcken, daer ick 1-10-0 of 

gegeven heb. Het is 2 mael aen die rechter sij gestickt ende aen die binnensij niet. Ick heb 

Stijntge mijn hoijck noch weder van binnen noch eens laten stijcken, daer ick 8 stuivers of 

gegeven heb, komt nu tesamen 1-18-0.  

 

Ick heb Gurtge Garbrants tegen Palm 10 harinchgen gestiert ende over jaer stierden ick haer 8 

doen het fattge eerst op geslogen waer.  

 

Maseur Nobel het te Paese die kaersen gegeven op het autaer ende ick die paeskaers. Hij is nu 

van dardalf pont om datter alle dagen 2 diensten sijn, komt 2-15-0. Over jaer was hij van 2 

pont.  
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Ick heb tot te Paese tot Jannijttge Kornelisse in die kas gehadt 24 brotgis.  

 

Ick heb tot Froutgis hier after een ham gehadt van 15 pont min een fierendel, het is is van 5 

stuivers in een oortge, komt te sam 3-17-8 ende maseur hetter tot Aechtge Remmes gehadt.  

 

Ick heb op Goevrijdach een 2 prijnten gekregen van onse Dieuertge die na domenis leven 

konterfaijt waren ende maseur ende ick elckx van Lene een gedicht dat op sijn storven 

gemaeckt was.  

 

Ick heb te Paesse in die kas gehadt 24 wielbrotgis van 6 talfe stuiver, komt tesamen 6-12-0. 

Daer hetter hier after Anne Jans, Griet die hekelster elckx een of, vorts Im, Dingenon daer 

besyen, Aeltge in het stege, Banckeras daer mede, Hartich besijen Kievitgen port, Annijttge 

Hamme, het maijse tot Trijntge van Wenen, Barbers kinderen op die Heuil, Aeltge van Noldes 

kinderen, Sebijne, Pieter Albertse, vort een en ander met al die haelders, noch bestevaer die 

die orgellist gewest het noch een. Ick hebber noch een tot Albert van der Nolles laten halen 

die ick Age Jab Jacopx gegeven heb voer dat volck bij die Friese Port met 18 stuivers aen 

gelt.  

 

Ick heb op pasdach smorgens 24 kieften aijeren gekregen van mijn heuirman van Kasterkom 

daer ick er saftermiddachs mijnheer Kater 21 of brocht.  

 

Ick heb onse Age op paesdinchsdach weder een fierendel jaers heuir gegeven al waer sij te 

maij toekomende mede betaelt is, komt 7 gulden met een halfe dukaton tot haer mart komt  

1-11-8.  

 

Ick heb Dieuertge mede een halfe dukaton tot haer mart gegeven, komt 1-11-8. Haer komt 

anders van mijn geen gelt.  

 

Ick heb Gurtge Garbrants een kussentge laten maken van out teckt, het geen hel starck noch 

was om tot in Niessis wiech te leggen, het geen dat tot die slopis pas wesen sal, die ick haer 

mede gegeven heb, te weten 3 stijckts daer ick haer 8 stuivers voer het teckt gegeven heb met 

2 pont ouwe feren daer in van 7 stuivers het pont, dan heel moij, komt tesamen te belopen 1-

2-0.  

 

Ick heb mijn kussentge dat van eender groten is als het bovenste van Niesse dat van bommesij 

is, die pluijmen weder laten uut halen ende hebber weder feren van 1-0 1-4-0 het pont laten in 

doen ende daer is 2 pont min een fierendel ingegaen ko met een stuiver voer het naijen, komt 

nu te belopen 2-2-0. Het is hetselde kussentge dat hier besijen op die andere sij staet. Ick heb 

noch van dieselfde feren een half fierendel laten doen in mijn klaijnste pluijmkussentge, komt 

3 stuivers. Ick heb dese feeren weder uut dit onderste kussentge laten uut halen ende hebber 

pluijmen in gedaen, komt nu op 3 groten.  

 

 

[fol. 82 verso] [scan 77.39] [linkerpagina]  

 

[linkerkolom]  

 

Lene die braijster, onse Dieuertgis moer, het mijn, doen het tot harenden inboelshuis was een 

klaijn fafelissertge gemint voer 1-18-0, het geen van haer man mester Raijnier gekomen was.  
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Ick heb in die mart van Annyttge 2 elle min een half sestienendel binnewerck tot mijn een 

paer slopen die ick van krebbelakens gemaeckt hebbe, die elle is van 8 stuivers.  

 

Noch heb ick een ent binnewerck gekoft van 3 fierendelen min een sestienendel voer 5 

stuivers tot een slope van min wiechkussentge daer te voren een net in stont.  

 

Noch heb ick tot een hemt 4 hemden kant gekoft tot elckx dardalf elle, een van 4 stuivers die 

elle ende 2 van die elle een rijael met noch een van een stoter die elle.  

 

Noch heb ick een ent van anderhalf elle gekoft in een sestienendel voer 5 stuivers van een van 

dese bovenste van een rijael.  

 

Ick heb in die mart gekoft 3 erde schuttelen met 2 ooren voer 5 stuivers.  

 

Noch heb ick gekoft 2 schilp sch sasiertgis altemael bit voer 2 stuivers het stijck.  

 

Ick heb van Leene 2 stockkis van Spaens riet van Dieuertge, die sij van haer moer hadde van 

Domenis stockies. Sij sijn omtrent 5 fierendelen lanck, dan het een is geknuest. Ick wilden der 

een kopen ende Lene en wilden het niet hebben om dat het niet te pijne vaert en was, saij sij. 

Sij souden se die kinderen gegeven hebbe ende om dat ick se niet voer niet hebben en wilde, 

soo heb ick er Dieuertge een schelling voer gegeven.  

 

Ick heb in die mart een wrifbarstel gekoft voer 10 stuivers ende noch een voer 8 stuivers met 

een schuijtge voer 4 stuivers met 12 wiecken voer 14 stuivers.  

 

Ick heb van Annijttge in die kramme voer 3 gulden aen kant gekoft, daer ick ick enden in heb 

van een elle in anderhalf fierendel, met noch een ent van een elle in 4 dalf sestienendel lang, 

noch 2 van elckx een elle, met noch een van een elle min een sestienendel, met noch een ent 

van een half elle in een sestienendel, allegaer moije kanten. Ende noch een ent dat daer in van 

een half elle die van een gulden was. Noch heb ick besonder een klaijn fijn tulpe gekoft tot 

een halse, daer heb ick 4 stuivers voer gegeven, daer is een half elle in een sestiendel aen.  

 

Noch heb ick van Annijttge 3 binnewerckis gekoft, 2 van elckx een fierendel met noch een 

van een fierendel min een half sestienendel, met noch een half elle van een heel klaijn kante 

ende noch een heb anderhalf fierendel mede een heel klaijn kante, maer meest heel fijn voer 

een gulden.  

 

Ich heb dondersdachs soo als het manendaechs maij wesen sou met mon frere Nobel ende 

mijn suster op een dach heen en weer Schagen gewest ende doen quamen wij doer Langedick 

weder om daer ick doen mijn botschappen meteen deden ende waren oock op het lant van 

Pieter Heinderijckse. Doen brocht ick tot Schagen 2 witte schuttels tot die 4 die daer waren 

met 2 ooren op die leiaertse manier die ick noch hadde ende oock gaf ick doen Jacop 3 orde 

van rijckxdaelders tot een vereering, om dat het doen die laestemael was met hem, komt 1-17-

8. Ick heb oock mede mijn tafellakensmant mede tot Schagen gegeven om dat die gheen mer 

en docht ende ick mijn geen mer en hoef.  

 

[rechterkolom]  
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Ick heb tot Appolonij Gerrijtse die uutdrechster op die Leet gekoft een Spaen witte Spaense 

wiechdecken voer 1-15-0 met noch een nieut sprete daer toe, daeren wij 5 fierendelen toe 

hadden. Het sijn gansseoogen of ruijtens, soo men het hieten mogen van groen ende geel 

ongefoert van die elle een gulden, komt tot over die 5 fierendelen 1-5-0 ende met het Spaense 

dekentge tesamen 3 gulden. Allebaij sijn sij soo grot dat men se tot een krep mogen mede 

gebruijcken. Noch heb ick tot Fijtgis in die Haechse Toren gekoft 2 roo luijeren van voer baij 

tot elx is 5 fierendelen toe, die eene is die elle van een gulden, die ander van 1-2-0 die elle, 

komt tesamen 2-12-0, met noch een stuiver voer anderhalf elle root lijnt tot lutsen ende garen. 

Is Dit is mede altemael voer Niesse te Lijmmen. Hier het nicht Van der Bruch mijn die hellijft 

toe gegeven. Het bedroch in het gehel 5-13-0.  

 

Ick heb tot dese hellift van dit boven geschreven goet noch aen gelt voer Niessis goet uut 

gegeven soo aen die wiech als aen het kussentge, garen ende andersins al over die 9 gulden.  

 

Ick heb Griete Pieters die kostris doen die kerck schongemaeckt was gegeven 1-11-8 tot die 

nieuwe matten.  

 

Ick heb op maijedach tot Maerten Harmessis 2 stop Spaense wijn laten halen van 2-8-0 die 

stop.  

 

Ick heb van maseur Nobel 3 lijnnen huijffis met konijngis gekregen die uut moeder salijgers 

luirmant gekomen is ende daer is babbetgis ende voermoutgis of maken sal want het voer 

heuir te klaijn is.  

 

Maseurs Karstijn sijn haer voermoutgis die aen weersijen kant hebben anderhalf lang ende 3 

sestienendelen bret.  

 

Ick heb tot Fijtgis in die Haechse Toren gekoft 5 fierendelen wit gekloft laken tot 4 

wrijflappen, die elle was van 1-8-0. Nu heb ick om dat het gekloft was dardalf fierendel 

betaelt, komt 17 stuivers 8 penningen, men maeck er duaijlen of.  

 

Ick heb tot Trijntge Garbrantse op die Leet een witte kannen waterpot gekoft met 2 blauwe 

leuwen voer 6 stuivers in een oortge. Sij hetter selfs 6 stuivers voer gegeven.  

 

Ick heb een nieut kockmes gekoft daer ick 4 stuivers voer gegeven heb.  

 

Ick heb een nieuwe sluetel tot onse port after laten maken daer ick 7 stuivers of gegeven heb, 

om datten se de ander stijcken hadden laten fallen.  

 

Ick heb tot Willem Willemsis 3 elle kousebandenlijnt gehadt van 2 stuivers die elle.  

 

Onse Dieuertge is op den 5 maij uut haer heuir gegaen ende sij wasser op den 13 november in 

haer heuir gekomen, soo als sij er anderhalf jaer gewont het ende Neltge quam weder bij den 

9 may in haer heuir.  

 

Jo pot Pappe, die schorstienfeger, die het onse pet schon gemaeckt om datter een kat in 

verdroncken lach, daer hij een halfe gulden voer mijn hellift of gehadt het. 
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Wij hebben oock een nieuwe pael in die haijninch laten setten om dat sij om wou fallen, die 

een gulden koste ende vorts die ouwe pael, die daer uut quam, is weder een ander in geset soo 

dat het mijn voer die hellift kost met maken ende spijckers tesamen 19 stuivers.  

 

[fol. 83] [scan 77.39] [rechterpagina]  

 

[linkerkolom]  

 

Ick heb mijnheer Kater op den 10 maij anno 1645 een halfe rijckxdaelder gegeven ende voer 

heer Gerrijt mede een om elckx een sielmis voer mijn moeder salijger te leesen die nu 33 jaer 

doot gewest is. Ick hadde garen die gracij gehadt gehadt dan om dat het in stijltge gedaen 

worde soo en kon 't niet fallen, dan mijnheer sal een dienst daer voer mijn allen doen om dat 

ick die gracij niet hebben en sou.  

 

Ick heb nicht Anna mijn inkernatge sije gebraijde kousen gegeven om dat sy se mach of 

dragen om dat haer bienen die dicht diechste sijn sijn want ick se niet en droech. 

 

Ick heb tot Stoppe 36 pijllijltgis laten maken van gewassen ael aellewe, die hij mijn in een 

dosse gestiert het ende in soethout gerolt, voe daer ick 5 stuivers voer gegeven heb die ick aen 

onse Neltgis suster Aeltge gegeven heb om alle morgens 3 daer van in te nemen, soo lang als 

sij vort sijn ende om een ur ofte 2 daer op te fasten, om dat sij het haer stonden krijgen sou.  

 

Ick heb op den 16 maij anno 1645 weder een gulden gegeven voer een maijt haer hooftgelt 

voer het jaer 1644.  

 

De kousen die Dieuertge voer mijn tot onsenden braijden had elck een half pont ende een half 

loot garen toe gehadt het pont. Het pont was van 6-8-0 tot Klaes Jacopsis in het ABC op 

Dronkennort, het was 8 draet ende voer maseur Nobel het sij mede van hetselfde garen een 

paer gebraijt tot mijnenden, nu het sij se tot saye Laijen voer mijn laten inkernaet ferruwen, 

daer ick 17 stuivers voer gegeven soo sij saijt soo is elcke loot een stuiver. Nu kosten sij mijn 

behalfen het braijen 4-3-0.  

 

Ick heb voer maseur Nobel een trecktafel gekoft om op die Burch te brengen om in die 

nieuwe sael te setten, van dardalf elle in een half fierendel lang behalfen sijn uuthaellen. Heel 

moij met ebbenhout in gelaijt, van Trijn Pieters die uutdrechters besijen Dieuer Bruijnis stal 

tegen over die Brestraet ende is gekoft gekomen van Huich Brasser. Sij hadden se gemint 

voer 14-15-0 ende ick heb se gekoft voer 19 gulden dan Jan Kornelisse kistemaker, die 

hadden se tot die bots uut die schuijt helpen brengen soo als se van Amsterdam gekomen was, 

saij dat se wel 25 gulden horden te gelden ende dat se wel 30 gulden waert was ende Kornelis 

Haesen tafel, die daer verkoft was voer 23 gulden norgende na soo moij was.  

 

Noch heb ick voer maseur van haer gekoft een tafel die het blat daer de maer op lach, dan dat 

was van furen maer gron geferrvt, dan die ram altemael eeken met die bienen gedraijt voer 3 

gulden ende stont haer voer 2-14-0. Dan sij hadden se geweldiche geschuirt dat se nu moij 

glat was. Sij was lang omtrent 5 talf voet ende Aelbert Janse het dat groene lijt weder over 

geferrift. Die grote tafel is lang 7 dalf voet min 2 duijm, behalfen sijn uuthalen.  

 

Ick heb Jan Kornelisse aen die foet van onse memorikas laten een hoecke aen maecken dat 

daer of was, daer ick hem 4 stuivers of gegeven heb, ende mijn aijgen hout ende doen heb ick 

se mester Klaes Heeck weder laten over suarten ende hier en daer laten vergulden daer het of 
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was ende tusken die vergulden letters te blauwen, daer ick hem 1-16-0 of gegeven heb komt 2 

gulden tesamen.  

 

Noch heb ick hem op dieselfde tijt een burch op een pampier laten taijken voer maseur, daer 

hij 6 stuivers of hadde met noch een taijkening van een datem steen, daer hij 4 stuivers of 

hadde, komt 10 stuivers tesamen.  

 

[rechterkolom]  

 

Mon frere Nobel het voer mijn ende maseur Nobel elckx 4 elle blau laken mede van 

Amsterdam gebrocht, dardalf fierendel laken recht of. Daer hebben wij tesamen elckx een 

rijchlijf of, die rest is tot die rock. Ick heb altijts 3 elle in een fierendel tot een rock gehadt, 

dan nu men ick se wat langer te maecken ende dan het overlop tot stotkanten te bewaren, die 

elle is van 7-15-0. Dan mon freres lakenkoper en hadden 't niet, dan hij haelden 't op een 

ander soo dat mon frere 6 stuivers voer mijn hellift aen sijn kint gaf voer sijn moeijte, komt 

tesamen 31-6-0. Noch het hij mijn van Valckenburchgen gebrocht 8 elle hele silferen galon tot 

dieselfde rock van 9 stuivers die elle, met noch 5 elle halfe galon van 0-4-8 die elle, komt 

tesamen 4-15-8. Noch voer 3 strentgis sij gegeven 5 stuivers, noch aen 4 dalf lijnt van half 

blau ende wit die scheringsy ende die inslachgaren van 3 grot die elle om het lyf mede te 

borden. Noch dardalf elle lijnnen om in het lijf te foeren van 14 stuivers die elle, komt 8 

stuivers 12 penning. Noch 5 talfe stuiver voer een dd semen diessack. Ick heb Age die rock 

laten snijen ende hebber maer 5 sestienendelen of over gehouden ende ick hadde oock wel een 

sestienendel gehadt als 4 elle al hoe wel ick maer 4 elle betaelt hadde ende maseur oock soo. 

Noch van mijn rock aen Taemse van stoppen gegeven 10 stuivers, Age van maken geven 1-

16-0, komt tesamen te staen op 39-11-0.  

 

Ick heb van Allit die groen maijt een deckelse van een fijgekorrijffe over genomen voer een 

stuiver gelicken het haerselfer stont daer ick 2 stoppis of gemaeckt heb om die floer mede te 

schuijeren.  

 

Ick heb tot dese boven geg geschreven rock gehadt 4 elle laken met het lijf ende doen hadt ick 

noch wel een sestienendel toe ende hebbe maer 5 sestienendelen over gehouwen ende die elle 

kost 7-15-0 ende tot mijn andere blauwe rock die ick na noch Dieuertge gegeven heb koste 7 

gulden die elle ende ick hadde daer maer 3 elle toe gehadt.  

 

Ick heb van het jaer van Kornelis Kornelisse 100 mant turf op gedaen van 26 gulden, over jaer 

gaf ick 25 gulden ende 2-10-0 van dragen met noch 10 stuivers voer die geen die boven was 

om die maijt wat te helpen.  

 

Doen het glase van mijn silferen molentge gebroecken was d met het eene wieckie, doen heb 

ick het Engel Aertse weder laten maecken ende meteen laten schon maecken ende een ander 

glase in setten, want ick daer noch een eevenlens toe hadde, daer ick hem 10 stuivers of heb 

moeten geven.  

 

Ick heb op pijnsteravent een kinnijttge boter gekoft van een Kasterkommerman daer die heer 

van Dusse sijn boter of het, voer 12-10-0, het voech 3 pont over ende maseur het van sijn 

broer gehadt daer die burchgermester die syne of het, te weten Brasser.  

 

Als albasteren bb belden heel geel sijn dan sal men se in petswater leggen te trecken, dan 

sullen se weder heel wit worden, dan men moet se niet of drogen.  
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Ick heb op pijnsterdinsdach een schelling gegeven van 4 emmers emmergelt.  

 

Ick heb Gurtge Garbrants tot mijn klaijne faijstaijnen kussentge op een na dat sij mijn 

gemaeckt het ende daer die feren in lag waren van 1-4-0 het pont, laten v pluijmen mede van 

Amsterdam brengen van 1-12-0 het pont, die ick daer nu heb laten in stecken, soo dat ick nu 

18 stuivers toe gegeven heb. Daer is 2 pont in min een fierendel ende komt mijn nu te staen 

op 3 gulden. Het is nu 3 mael verandert.  

 

 

[fol. 83 verso] [scan 77.40] [linkerpagina]  

 

[linkerkolom] 

 

Mijnheer Kater het mijn gesaijt, dat het Haijlijch Bloetskasse wel diende wat schon gemaeckt 

ende of ick dat wel wilde doen. Ick sou gaen nemen wat lau regenwater ende doen en daer wat 

sep in ende boenen dat daer effen wat in ende wil het dan niet schon, soo sal ick noch aen een 

d nat doecktge wat krijt nemen ende wrijfen dat het daer mede wat over. Ende als het dan of 

gespoelt is, dan sal ick het met warme doecken of drogen. Ofte men sal wat seep in sijn 

aijgenter doen ende boenen dat daer me met een klaijn barsteltge. Die raet het Lauueris 

Kronen aen die minnebroer gegeven ende die doet dat soe nu.  

 

Ick heb Age Jakopx sonnendaechs onder het octaef van het Haijlijch Sakrament laten maken 

weder gesierde kaersen om dat het Lieve Frouenkassen weder op het autaer sal staen, te weten 

7 witte gesierde van een half pont elckx, met komt 3-13-8 met noch 2 van elckx een half 

fierendel op die engelen op het autaer staen.  

 

Mijnheer Kater het mijn gevraecht dinsdaechs voer het Haijlijch Sacramentsofdach of ick 

oock wat haijlichdom hadde om in een anniesde te leggen, want hij daer geweldich om 

verlegen was om, m want het syn vort was ende die tijt te kort om ander te ontbien, want hij 

het hebben most ende doen heb ick hem mijn hele dose gebrocht, daer 2 ofte 3 stijcken in 

lagen, want daer al wat van in mijn angenesde gelaijt waer, daer ick hem grote vrinschap aen 

de, ende belofde mijn weder ander daer voer te geven, als hij het krech. Hier voer heb ick een 

heele grot gehadt met een ander dose van mester Krijn salijger.  

 

Ick heb tot Tet Janse een nieuwe spons gekoft die 2 loo woech ende elcke loot was 4 stuivers, 

komt tot 8 stuivers.  

 

Ick heb tot Jacop Willebortsis, boeckebinder, onder het ocktaef van het Haijlich Sakrament 25 

schellingen in gelaijt, komt 7-10-0 tot die loterij van Pette. Elcke loot is 6 stuivers, dan nu sal 

ick voer die 25 loten hebben 31 L looten dat stater toe ende hebbe voer een avijs: Godt wil die 

van Petten bewaren, die see moeten faren.  

 

Ick heb van mijnheer Kater een prijntge gekregen, wesende Sinte Tomis van Aquijnen die sijn 

patron mede is.  

 

Ick heb Trijntge Sijbrants in Anne Jans hier after gehadt schon te maken van wonesdachs van 

Pinster of tot Sinte Pieter ende Sinte Pauuelisendach toe, is voer elckx 17 werckedagen ende 

sij hebben elckx een halfe gulden daechs, komt tesamen 17 gulden. Wij hebben van het 
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kamertge met het vertreck boven het sal saeltge of begonnen ende vorts benen, dan die kelder 

was schoen.  

 

Ick heb van Dieuertge Kornelis een dosijn duaijlen gehadt van een elle het stijck, komt aen 

gelt 2-12-0, om dat sij sayde dat se selden ofte niemmermer soo starck te hebben.  

 

Ick heb Hemskerck gehadt om vader ende moeders borden voer die stijppelen wat uut te doen 

ende oock hadde hij een klaijn hoecktge van mijn kasse wat versien, daer hij al vast geen gelt 

of en begerde om dat het, saij hij, niet te pijne vaert en was ende om dat ick het hebben wilde, 

soo aijste hij een dubbeltge ende ick gaf hem een schelling.  

 

Anne Jans onse schonmaeckster saijde datten sij tot Jan Tijses anderhalf fierendel hadde tot 3 

witte karsaijen wriflappen. Elcke lap menden sij, stont voer 6 stuivers, dan sij waren soo 

starck datten sije, als het huis schon was, wit wossen ende laijden se dan weer wech.  

 

Ick heb Age Jacopx mijn roo ruijge die stotkant het onderste boven laten setten, daer ick 6 

stuivers of gegeven heb.  

 

[rechterkolom]  

 

Ick heb op Sinte Pieter ende Pauuelisendach die 7 silferen kerckkandelaers met die snuijter 

tuis gehaelt duer begertge van mijnheer Kater om te besien waer het heen wil, die ick gelaijt 

hebbe in mijn bestekamers slaba slabanck. Dient voer memorij want het niemant en weet. 

Dese 7 kandelaers weder gebrocht op Sinte Lauuerisenavent.  

 

Ick heb Frerijck Jacopse op den 12 julijs 5 halfe rijckxdaelders gegeven tot behoef van die 

schamelluij, komt 6-5-0.  

 

Ick heb mijnheer Kater op den 15 julijs een halfe rijckxdaelder gegeven om een dinst voer 

mijn te leesen.  

 

Ick heb van het jaer turfgelt gegeven Itg[e], blijnde Marijttge, Nel Sijmes, Beijaterijs,  

Tuenisse, die Berger, Annijttge Hamme ende bestevaer tot Jacopen die boeckebinder.  

 

Ick heb tot Albert Janse schilders mede tot in die loterij van Petten in gelaijt 25 schell 

schellingen, daer ick nu mede 31 loten voer hebben sal, want elcke loot een sch[el]ling is, 

eeven veel als ick tot Jacop die boeckebinders in gelaijt heb ende nicht Van der Burch ende 

nicht Anne hebben elckx mede soo veel tot Alleberten in gelaijt als ick, komt aen gelt 7-10-0 

ende heb tot een avijs gegeven: Godt wil die van Petten bewaren, die see moeten faren.  

 

Ick heb 19 hondert eecken houten gekoft van 4-10-0 het 1000, komt te belopen 8-11-0.  

 

Ick heb Niese, doen sij in die kraem lach, een pont suicker met een duijvekatertge van 

anderhalfe schot fijn wittebrot, met Griet Jans een schot van middelbrot van sestalfe stuiver.  

 

In julijs het mijn neef Van der Burch soo as als hij na Uuttert voer 7 stoop 7 stoop Rijnse wijn 

van Amsterdam gestiert, daer ick mijnheer Kater mede vereert hebbe ende het fatge van over 

jaer te maij en was oock noch niet uut, saijde Sijtge Maertens. Die wijn bedroech elf gulden 

met noch 10 stuivers voer het fatge ende noch rekende hij 5 stuivers, soo dat het bedroech 11-
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15-0 ende hier van inpost gegeven 2-8-0, met noch 9 dalfe stuiver van statsexsis ende 3 

stuivers van vracht, met 2 stuivers van in brengen, komt tesamen 14-8-8.  

 

Ick heb Gertruijt van Nesse een gouwen Jakobis gegeven do van 12-12-0 doen sij mijn quam 

hadieu seggen op den 16 julijs anno 1645, soo als sij nu tot Dellift school ging leggen ende 

was te winter elf jaer geworden ende maseur Nobel, die gaf haer een Franse kron doet nu 4-8-

0 halfe rijder, komt 6-6-0.  

 

Ick heb van nicht Van der Burch een foer gekoft uut een mantel, die sij van haer oon oom 

Sarfaes van der Burch tot Schiedam te eerf genomen hadde. Het is klaijn goetge op een 

satijnen gront fluwel. Het hadde die elle wel 6 gulden gekost ende het en is niet veel 

gedroegen ende ick geef er 20 gulden voer, daer het omtrent 9 elle in een half.  

 

Ick heb Anne Jans hier after in mijn kamer 42 stijckx laten in d droge laten schuijeren daer sij 

een halfe stuiver van het stijck aijste, dat sou 1-1-0 gewest hebbe ende ick gaf haer 1-4-0, om 

dat het een deel heel fuil was.  

 

[fol. 84] [scan 77.40] [rechterpagina]   

 

[linkerkolom]  

 

Die maijt daer onse Age tot Peltge bij wonde, die wos sije ofte wolle kousen in warm 

regenwater met een oortge of soo met semel ende spoelden 't in die slot weer of ende liet se 

weer drogen sonder seep.  

 

Noch wos sij wijtte Spaense deckkens sonder seep heel wit. Sij nam een halfe stuiver of soo 

aen krijt, klaijn gestooten ende dat setten sij wat te weck in regenwater ende dan klaijnsden sij 

het daer na duer een tems ende got er dan warm water op ende als het gewossen was, dan 

mede in slotswater of gespoelt.  

 

Noch als men eenijge flacke in gekluert armesij hadde ofte andere gekluerde stoffen, soo nam 

sij wat tarwefmeel ende menden dat dick met wat regenwater ende smerden het dan op die 

flack ende laijden het dan in die son te drogen ende schudden het, gelick men was uut doen, 

heen ende weer, dan ging het daer schon uut.  

 

Ende die lakenkopers nemen, als sij flacken in die lakens hebben, soo nemen sij een lappe van 

dieselfde koleur als het laken is ende doppen het in tarpetijnwater in die son. Dat gaet mede 

dan daer mede uut die lakens.  

 

Onse Age het een paer voermoutgis van haer Marijttge gekregen, daer ick haer 3 fierendelen 

kant toe gekoft hebbe, komt 4 stuivers in een oortge te belopen.  

 

Ick heb dat foer uut die mantel, die ick van nicht Van der Burch gekoft hadde voer 20 gulden 

ende omtrent 9 elle in een fierend half na mijn rekening toe gewest hadde, selfs tot een kuers 

gemaeckt [e]nde hebber geen koste toe gedaen als omtrent 3 strenge sijt.  

 

Het lant van Pieter Heinderijckse het Jan Follickkerse voer mijn verheuirt hier in die stat, daer 

die schout mede seggen sechsman over was ende daer worde 10 stuivers op verdroncken ofte 

ende hij quam mijn het fragen hoe of ick wilde, want hij mocht met 2 faen vrij, als het mijn 

niet aen en stont, want het gars en sou nu niet meer wesen als 16-10-0 ende het waer te voeren 
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gewest 19 gulden. Dan dit is eerst verheuirt 24 junij, om dat het Pieter Heinderijckse tot een in 

stal gehouden hadde ende ick gaf Jan Follickerse in die plaets van die 10 stuivers, die hij mijn 

verschoten hadde, een rijckxdaelder want die kron voer sijn moeijten, want hij niet aijsen ofte 

oock niet en begerde ende Sijfert Sijfertse, die die belietten geset hadde, daer ick hem 3 

stuivers van vracht gegeven hadde ende oock niet aijsen en wilde een halfe dukaton gaf voer 

sijn moeyten, komt 1-11-8. Soo dat ick daer aen ongkosten omtrent van gehadt hebbe 4-5-0 

ende sal nu noch maer van heuir hebben 115-10-0, in die plaets dat het te voeren was 133 

gulden. Soo dat mijn Pieter Heinderijckse mijn van het jaer wel daer aen scha gedaen hebbe 

omtrent die 25 gulden, want ick van hem noch alle jaren 100 aijeren hadde, die ick nu mede 

niet en heb.  

 

Ick heb Itge ende Neel Sijmens elckx 3 schellingen gegeven om datten sij voer mijn een 

bevaert aen Onse Lieve Frouenkapel sou doen, dat Onse Lieve Heer mijn wil guk geven dat 

mijn salich is.  

 

[rechterkolom]  

 

Ick heb onse Neltge Sint Jacop een fierendel jaers heuir heuir gegeven, komt 11-10-0.  

 

Ick heb onse Age mede doen een fierendel jaers heuir gegeven, komt 7 gulden.  

 

Ick heb tot Jacop Jansis bij die boem voer 3 stuivers een hope schuirlappen gehadt.  

 

Ick heb tot Age Jacopxse 6 witte kaersen laten maken van dardalf fierendel het stijck om tot 

die minnebroers te brengen om Onse Lieve Frouen Personckelendach te brangen, wesende 

den 2 augustus, komt 4-2-8.  

 

Ick heb Marijttgen Arents op Onse Lieven Frouen Personckelendach gegeven 14 

rijckxdaelders voer die baginnen van Bochstel, komt 35 gulden, met noch 12 van mijn, komt 

30 ende oock hebben maseur ende ick elckx een gesiert kasse, daer een Lieve Froutge in staet 

met noch elckx een klaijn wijwatersfatge, die wij die nichten eelckx een of geven sellen. Nu 

heb ick ende maseur voer onsselfs een haijlijchge van die kroninch van Onse Lieve Frou ende 

ick heb noch voer mijn een klaijn kapittelstocke, daren die kortgis van ingkernate ende witte 

sij sijn.  

 

Ick heb aen Marijttge Arents in het gasthuis mijn ouste parste regenhoijck verkoft voer 24 

gulden. Stijntge die hoijkemaeckster, die en hadden daer soo veel niet willen voer geven. Sij 

waer mijn nu veel te kort, om dat men nu sulke lange kleren dragen. Dese 24 gulden van haer 

ontfangen.  

 

Ick heb maseur Nobel mijn nieuwe houten schut gegeven die met 3 bladen is om op die Burch 

dueren of te maken tot een betste. Sij sijn 6 stalfe voet hoech ende omtrent dardalf voet bret, 

die bottelrijsduer machg er oock wel of. Ick heb Jan Kornelisse van het houtwerck gegeven 8 

ende van het isserwerck 1-4-0, komt tesamen 9-4-0. Sij fiel mijn al te suaer tot een schut.  

 

Ick heb Griet Jans, Niessis moer 3 schellingen gegeven om een befert voer mijn te doen aen 

Onse Lieve Frouenkapel ende maseur oock. Soo vorts soo heb ick ende maseur elckx een 

halfe schelling alle wecken toe gesaijt tot onse weder seggen ende het is in gegaen Sint Jacop 

1645.  
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Ick heb sonnendaechs voer Sinte Lauueris wesende den 6 augustus een maijt geheuirt van 22 

jaer out ende wont tot Ka Klaes Kornelisse, houtkoper op die Baginnewaijt. Sij is van 

Haerlem van daen, dan is in Die Rijp grot gemaeckt. Sij hiet Anne Pieters. Ick heb haer 

gewonnen voer een jaer elck voer 46 gulden, dan elckx mach met een half jaer of. Maseur het 

daer een wo gewonnen een manendach verlen mede voer 46 gulden ende wont tot Kornelis 

Jansis in het Suarte Farken bij harenden ende sullen allebaij in haer komen 

Aldergotshaijlijgen 1645. Ick heb haer een halfe dukaton gegeven tot een gotspenninck, komt 

1-1-8 ende soo het maseur mede gedaen.  

 

Het kint dat mijn broers wijf bij joncker Van Taijlijngen hadde, dat geboren was op den 23 

december, soo als sij 4 dagen was over die 13 weken soo als sij getrout was, is weder 

gestorven op den 6 augustus, soo dat het 6 weken out was over het half jaer ende soo als sij 

woensdaechs tuis gekomen was soo als sij Gertruijt van Nesse tot Dellift schol gebrocht 

hadde, soo sturf het sonnendaechs sochtens daer aen.  

 

[fol. 84 verso] [scan 77.41] [linkerpagina]   

 

[linkerkolom]  

 

Ick heb tot Fijtge Dirckxse in die Haechse Toren gehadt 5 elle in een fierendel suart laken tot 

een hoijck dat haer man noch selfs gewrocht hadde met noch e voer 9-15-0 die elle, het hadde 

al hen 10 gulden gegouwen hadde dan, dan het waer nu op een paer elle voert, komt aen gelt 

50-..-0  51-4-0 te belopen. Nu heb ick se Stijntge Jans laten maken, die se van binnen ende 

van buijtenen 3 mael gestickt het, daer ick haer van maken of gegeven heb 5 gulden, soo dat 

mijn die hoijck nu komt te staen op 56-4.  

 

Noch heb ick van hetselfde laken gehadt tot een stotkant een half fierendel recht of met noch 

een half sestienendel op een sestienendel gekloft, komt 1-11-0.  

 

Stijntge Jans en hadde noijt meer hoijcken gemaeckt als 2, daer sij 5 elle toe gehadt hadde. 

Dat waer joffrou Backers met haer dochter anders al 5 talf elle ende Katalijn, Taemssis wijf, 

noijt anders als 5 talf elle, gelicken Kornelis Hasen wijf Griet Eerijcken als tot wel 50tichgen 

toe die mede groot ende bret waren ende ick hadde tot mijn beste gehadt w 5 elle in een half 

fierendel ende sij seggen dat se heel nau staet. Nu was dit laken 2 elle in een half fierendel 

bret ende het en mocht noch niet wijer komen, soo dat ick nu hebben most 5 elle in een 

fierendel.  

 

Ick heb Age Jacopx 5 witte gesierde halfponts kaerse laten maecken die ick te Limmen tegen 

Hoechge Lieve Frou brengen sal om aldaer op haer autaer te setten met noch een Jesis ende 

een Lieve Frou die ick weler Matis Janse in sijn leven heb laten maken om tot Schagen aen 

mijnheer Ploeger te geven ende doen hij daer van daen raeckte, doen hiel ick se ende nu heb 

ick se geklet ende heb se tot Lijmmen gebrocht om al daer in haer haijlijge kerck te setten. 

Die kaersen belopen 2-15-0. Voer die belden hadden ick Matis van maken ende van 

schilderen gegeven 4 gulden ende nu heb ick mester Klaes Heck die ansichten laten weder 

over schilderen om datten sij soo geel geworden waren met die handen, daer hij 4 stuivers of 

aijste ende ick gaf hem noch 6 stuivers, om dat ick het hem qualick hadde durfen ferrijgen. 

Noch heb ick doen die priester aldaer 1-5-0 gegeven, te weten een halfe rijckxdaelder om een 

dinst voer mijn te lesen als het gelegen komt. Die Iesus met die Lieve Frou hebben elckx een 

blauwe rock aen van een wambas die ick weeleer van mijn broer gekregen hadde ende Iesus 

het een blauwe priestersmuts op ende Onse Lieve Frou een siert hoetge boven op haer doeck 
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met dan een klaijn rot blommettge ende dan een root dat ick gemaeckt hebbe van blommittgis 

die ick uut brulliften heb die in die gesch gesuckkertge bijenkorffis staken.  

 

Ick heb 6 pont min een fierendel Raijnstburchger flas van Marijtgen Arents in het gasthuis 

over genomen, doen sij haer arm gebroecken hadde, van dus flas gelicken als dit is van 1-5-0 

het pont, geeft maseur Eet104 een gulden van spinnen. Marijttge het heeft het van Griet hier 

after gekoft mede voer 1-5-0 het pont, komt tesamen 7-3-0. Ick heb het genomen voer Neltge 

wat of te laten spijnnen als sij niet anders te doen en het om slijtinch daer of te laten wercken 

gelicken maseur oock doet. Op dese 7 -3-0 het sij mijn voert gegeven tot 24 gulden toe, daer 

die parste hoijck die sij van mijn gekoft heeft mede betaelt.  

 

[rechterkolom]  

 

Ick heb tot die wieldraijers over het kerckhof van mijn spinnewiel 2 ro gedraijde knoppes 

laten weder aen maeken ende dan wat laten smeren 2 stuivers gegeven, noch gegeven van 

hetselfde wiel 12 stuivers van al het rat van binnenen te vernieuwen. Onse Neeltge het daechs 

na Hoechge Lieve Frou beginnen te spinnen. 

 

noch ge Ick heb een dosijn wittge beslagen garense beslagen kraechfetertgis gekoft voer 3 

grot.  

 

Ick heb Albert Janse 2 stuivers gegeven van die brantemmer in die mijn kamer hier after mij 

naem daer op te setten.  

 

Ick heb op den 28 augustus weder anno 1645 weder een gulden gegeven voer een maijt haer 

hoftgelt voer het jaer 1645 ende ick hadden ‘t op den 16 maij 1645 eerst gegeven van het jaer 

1644, dan het after Sint Jacop beginnen sij weder te om te gaen, soo dat ick nu weder een jaer 

rust hebben sal.  

 

Marijttgen Arents het voer ons mijn gekoft, het geen wij Niesse op die Burch geven souwen 

daer sij haer kint mede in die kleren stecken sou, een geel kue kuersse met 2 kortgis gebort 

voer 1-15-0 met noch een apsrocke van geel om onder te dragen voer 1-5-0, met noch een 

paer geele koussis ven 5 talfe stuiver, met noch een paer gele gebraijde koussis van 6 stuivers, 

noch Harmen voer een paer suart leren schoentgis gegeven 7 stuivers, soo dat het voer mijn 

noch wel 4 gulden aen gelt bedroech, behalven noch een en ander.  

 

Ick heb 2 groene 3 slepispotten gekoft, een met een oor ende een met 2 ooren, het stijck voer 

3 stuivers.  

 

Ick heb tot Tet Jans gekoft 4 pont suicker, het pont voer 9 stuivers.  

 

Jacop Willebortse het mijn een Lieve Frouwen beltge van pallementhout gesnen, laten maken 

in Brabant met een ebbenhouten voeten daer toe daer het op staet, daer ick hem 5-10-0 of 

gegeven heb. Het lach in een dosse dat ick daer bij heb.  

 

Ick hadde een fel met 8 printgis van hem gekoft daer ick 2 stuivers hem voer gegeven hadde. 

Het waeren die 4 doctoren van die haijlijge kerck met die 4 evenielisten ende hy het se mede 

nae Brabrant gehadt ende het se laten met waterferrv of setten daer hij nu noch van het stijck 

                                                 
104

 Eet – een naam   
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3 stuivers of gegeven het, soo datten sij mijn kosten 1-6-0. Nu heb ick die 4 eevenielisten 

laten setten in mijnheer Katers kasse daer die Exsse Homo op staet. Op die duertgis daer die d 

ouden op staen, sijn nu dese nieuden geset, daer ick Jan Kornelisse van op die duertgis te 

setten gegeven heb 2 stuivers.  

 

Mijnheer Kater het mijn een ruwe lakense geltsack weder gegeven, een van die 3 die ick tot 

synenden gebrocht hadde.  

 

Jacop Raijerse, kuijper, het 2 fierendels butterfatge van mijn gekoft daer ick 8 stuivers voer 

die 2 gehadt hebbe.  

 

Ick heb van Trijntge Sijbrantse laken een schorteldoeck of gesnen, daer ick 7 fierendelen min 

een half sestienendel toe hadde.  

 

[fol. 85] [scan 77.41] rechterpagina]  

 

[linkerkolom]  

 

Ick heb die schorstien in die kueken op die Brestraet laten toe leggen daer ick een bort van 

een halfe gulden op gelaijt hebbe. Het is eekenhout ende daer een plate grote steen boven op, 

soo dat Krijn met malkander 6 stuivers verdiende. Noch heb ick Kornelis Maertse met een 

opperman dardalfe dach gehadt, daer ick hem 5 gulden of gegeven heb. Noch 12 stuivers aen 

kalck ende sament.  

 

Kornelis Maertse sijn opperman lieten wij, joffrou Flerijs in ick, onse gemene pet weder laten 

schon maken. Het was nu dondersdaechs in die mart ende Pappe hadden se te maij schon 

gemaeckt, daer ick 10 voer mijn hellift toegaf. Ick krech doen noch van haer 2 pierijcken tot 

een proeffe, want het boempe boven die bij die pet stong daer sij se of plocken.  

 

Ick heb Neltge op Onse Lieve Frouendach in die mart 11-10-0 gegeven voer een fierendel 

jaers heuir daer sij Aldergotshaijlijgen 1645 als sij weder gaen sal mede betaelt sal sijn, met 

noch een halfe dukaton van 1-11-8 tot haer mart.  

 

Ick heb Age doen mede 7 gulden aen gelt gegeven daer het fierendel jaer Aldergotshaylijgen 

1645 mede betaelt is, met oock een halfe dukaton van 1-11-8 tot haer mart.  

 

Ick heb in die mart een suartellis tonnijttge van Gijsbert gekoft voer 7 stuivers.  

 

Ick heb een nieuwe koker tot mijn mes gekoft voer 4 stuivers.  

 

Ick heb in die Huijgebrouwers Stech gekoft een blasbalck voer een gulden die hemselfer stont 

voer 4 schellingen, dan hij had se wel 3 jaer bewaert md ende die kraemmers en hadden der 

geen, anders kosten sij die wel 1-16-6 loven.  

 

Ick heb in die krame een paer hantschoenen gekoft voer 10 stuivers.  

 

Ick heb in die krame gekoft 5 elle lijnt van floret tot 3 paer s lijnten in schoenen van toenete 

koeluer, die elle voer 2 stuivers. Ick hadde wel een fierendel toe.  
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Ick heb mijnheer Kater een nieuwe kron van  2 gulden gegeven om mijn broers salijger 8 

jaergetij te doen ende mijnheer mo Braesem heb ick een halfe rijckxdaelder gegeven, om dat 

hij daer oock een sielmis in stijltge voer doen sou ende ick kreg van hem een haijlijge daer die 

Engelse groet in staet.  

 

Ick heb van Age Jacopx 5 gele halfponts kaersen gehadt tot dieselfde jaergetij, komt 2-7-8.  

 

Ick heb van Annijttge die met speldewerck komt tot 6 huijffis kant gekoft duer malkander 

voer 15 die elle, ick heb 3 fierendelen van elckx. Die meste was van 1-4-0 die elle ende die 

minste van 10 stuivers voerts van 14 ende 18 ende 19 stuivers die elle ende soo vorts, komt 

samen  

3-7-8.  

 

Ick heb noch 6 elle suart florette lijnt in die kramme gekoft tot 2 borden om mijn hoft van een 

stoter die elle.  

 

Noch heb ick in die krame gekoft een half elle kant van 3 stuivers tot het half elle tot een 

fierendel dat ick hadde om aen een huijfe te setten.  

 

Noch heb ick van Lijntge 3 elle tot een schorteklet gekoft, ronde sijen bant van 2 stuivers die 

elle, noch 3 elle kant van die elle 3 grot.  

 

[rechterkolom]  

 

Ick heb van een frou van Kasterkom een kinnijttge butter gehadt, die met haer eene ooch niet 

wel en siet, die Neltge Welgeborens mijn bestelt hadde. Ende ick souw er noch een fierendel 

of gehadt hebbe ende het was een misverstant. Sij en hadde mijn naem niet onthouwen, doen 

hadden sy se aen andere verloft. Sij is een luttge geblomt ende ick geef 14-10-0.  

 

Ick heb van het web van Trijntge Sijbrants, het geen 52 elle lang is was ende die elle kost 

mijn 1-0-4, daer heb ick 7 lo lakens van 5 elle of gemaeckt, komt 35 elle tesamen met 4 elle 

hemden, daer ick tot ekl elckx toe hadde 4 elle min een half fierendel, met een schorteldoeck, 

daer ick 7 fierendelen min een half sestienendel toe hadde.  

 

Ick heb tot Trijntge Garbrantse een schuttel gekoft van Dellifse aert van binnen ende buijten 

wit, voer een stoter.  

 

Ick heb op die Leet een groene anderhal mengelis pot gekoft voer 6 stuivers.  

 

Heinderijck tot maseurs het mijn een lijffe gemaeckt van fijolet kamelot ende een koleur van 

grofgraijn tesamen, die mautgis waren nieut, voer Niessis kint te Lijmme. Met een rijchlijffe 

van blau ras met mautgis daer in om onder te dragen ende om dat datselfde datelijck te klaijn 

was, soo het hij er nu weder noch een gemaeckt van nieut machaijer geel ende root het geen 

ick soo hadde, daer maseur die het linnen van binnen toe gaf. Ende noch had ick hem een 

muts gemaeckt van suarte blommetgis op een papegayen groene gront met orianije rantgis tot 

het maechhaijerse klete dat maseur hadde mede van Heinderijck laten maecken van groen 

ende root. Dat manteltgis gewest hadden van die nichten dat se jong waren ende vorts hadden 

ick noch wel voer 4 gulden aen goet gekoft.  
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Ick heb van mutgis web weder 3 lakens van 5 elle gesnen tot maijsens lakens, gelicken ick 

over 2 jaer mede gedaen hadde. Daer ick er een of gegeven Banckeras, Marijttge Kornelisen 

soon ende eene aen Jan Willemses die kistemaeckers suaer ende die derde heb ick vaneen 

getarrent ende heb se te Limmen aen Griet Jans, Niessis moer gegeven om tot 2 lakens voer 

haer te gebruijcken, om dat sij in alsulken krebbetge laijt die haer grot genoch sullen sijn.  

 

Ick heb pater Antonij die minnebroer op Sinte Fransuskisendach 25 gulden aen gelt gegeven 

tot een verering.  

 

Ick heb een kussensteckts blate van rosen ende sterren voer nicht Van der Burch op gemaeckt, 

het geen sij mede van Schiedam onder haer andere eef erfgoet gebrocht hadde, soo als het 

haer grotemoer Van der Burch in haer leven genaijt hadde ende ick heb daer een 

speldekussentge toe genaijt, het geen een patron was mede van rosen ende sterren ende was 

maer gesuart tot het worste van een speldekussentge, gelicken men wel eer placht te dragen 

heb ick daer uut gesnen ende heb het altemael genaijt tot een grot 4 kant speldekussentge daer 

5 rosen in quamen met 4 helen starren ende sij waren allebaij van afteren met van machaijer 

van root ende geel, daer ick die Soete Naem Iesus op geset hebbe. Daer al meer als een brief 

toe ge met spelden toe gegaen is ick daer ick omtrent .. 13 stuivers aen ongkosten van gehadt 

hebbe ende nu sullen wij se te Lymmen op het autaer gege geven om daer te gebruijcken.  

 

[fol. 85 verso] [scan 77.42] [linkerpagina]  

 

[linkerkolom]  

 

Ick heb van die eene Sinte Michgiel of tot die andere toe gehadt 13 fierendelen klaijn bier van 

3 gulden die ton, komt met die exsis te belopen 16-6-8, met 3 fierendelen suaer bier van 8 

gulden die ton. Het half fat maertsbier is daer in gerekent, komt 13-10-8. Komt met 

malkander 29-17-0.  

 

Ick heb van die eene Sinte Michiel of tot die andere toe gebrant op die engeltgis half 

fierendels kaersis, te weten 9 pont in een fierendel, komt 9-5-8, het pont is 1-2-0 ende op het 

klaijne autaertge 16 22 pont, komt aen gelt 24-4-0. Nu komt er aen entgis te goet 2-19-0, soo 

dat het nu belopt behalfen die kaersen die ick op het grote autaer gegeven heb 31-10-0.  

 

Ick heb in baij die kussentgis 3 pont min een fierendel aen werck gehadt, van het pont een 

stoter die wij te Limmen gegeven hebben.  

 

Anne Jans hier after in mijn kamer hadde een duersaechde deel bij die trap laten maken voer 

het strijcken van die muer om bij op te lopen, die ick haer betaelt hebbe, komt 6 stuivers.  

 

Harmen Jacopse het mijn een paer enckelde sole schoenen gemaeckt van Spaens leer, voer 

een gulden.  

 

Ick heb 2 grote lommen gekoft in die Kapel Stech daer ick 2-8-0 gegeven heb voer die 2.  

 

Ick heb een fierendel butter gehadt die Neltge Welgeborens voer mijn besproken hadde, van 

een man gehadt die op die vort wont after het huis daer die klap op het heck staet, du ende hiet 

Jacop Baertse, voer 29-5-0 ende ick hebber vandaech een gekoft voer mijn suster van een 

voerkoper van Uutgest voer 29 gulden. Mijn man sal mijn noch een kinnijttge brengen.  
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Ick heb een halfe oos gehadt van mon frere Nobel daer ick 48 gulden voer gegeven heb, met 7 

stuivers van die panse van broeyen ende 4 stuivers van bier doen het of gehouwen worde.  

 

Ick heb van het jaer huspot gestiert Jannijttge Kornelis bij die naijster, Anne Jans hier after 

met Griet die hekelster, Itge, Beiateris, blijnde Marijtge, Nel Sijmes, Anne Luijtgis, Tuenisse, 

Dinchgenon bij die mynnebroers port, Gurtge Garbrants ende elckx een pot met sout behalven 

Gurtge. Nu heb ick mijnheer Kater een stijck gegeven dat aen die borst komt, maseur liet het 

haer aen fieren houwen gelicken ick oock plach te doen ende nu laet ick het aen drien 

houwen, om dat mijnheer nu met sijn drien is, soo neem ick het nu wat groter. Ick heb Griet 

Jans op die Burch het stuietstijck gesouten in een nieut butterkinnijttge van mijn, om datter 

Jacop Raijerse maer een stooter voer geven wou ende maseur gaffer vorts huspot van haer 

daer toe. Ick hebber van mijn sout wel een 3 slepespot aen versouten.  

 

Ick heb die gracij gehadt op onse kerck met Lijsbet Klaes, om dat heer Gerret die jaergetij hiel 

van mijnheer Pau salijger.  

 

Ick heb van Dieuertge Kornelis een klaijn geltsacke gekoft voer 3 grot.  

  

Noch heb ick van Dieuertge gekoft dardalf fierendel grof ge smaldoeck van 5 stuivers die elle 

tot een wrijflap.  

 

Ick heb van Lijsse 4 elle grof smaldoeck gekoft tot tot wrijflappen van 4 stuivers die elle, 

eeven bret als Dieuertgis is dan veel witter.  

 

Ick heb Anne Jans hier after 5 telioren met een platel ende mijn waterpot laten schuieren, het 

stijck is een halfe stuiver dan een pot is een stuiver, komt 6 4 stuivers.  

 

[rechterkolom]  

 

Ick heb van het jaer van een Emmender wijf een half kinnijttge kruijsharing op gedaen, daer 

ick 2-10-0 van kop gegeven heb met een een stoter van exsis.  

 

Ick heb tegen Aldersielen mijnheer Kater, heer Gerrijt, die minnebroer ende heer ge Dirck 

elckx een halfe dukaton gegeven van 1-11-8 om die sielen van mijn voerouders in haer geben 

gedachtich te sijn.  

 

Ick heb tegen Aldergotshaijlijgen van Age Jacopx gehadt 7 witte kaersen van een half pont 

met 2 half fierendels om op het autaer te setten, komt 4-2-8. Dese kaersen het maseur noch 

gegeven.  

 

Ick heb Niesse op die Burch gegeven een out roo saijen foeijtge met wolle franien om voer 

haer haer betste in haer kamertge te hangen ende maseur het haer een blau sij lijnnen gefoude 

schorstienklet met een foeijtge voer haer betste in haer kueken te hangen gegeven, die sij van 

Griet Elleberts te eerf genomen hadde.  

 

Ick heb tot Trijntge k Garbrantsse een grote smorpot gehadt met een wat klaijnder ende 2 roo 

platelen om onder die faten te setten, voer elf stuivers tesamen.  

 

Ick heb van maseur Nobel anderhalf elle fijolet ende gout kort gekregen, wel eer van haer 

sumarij over gelopen dat ick op een paer muijlen gelaijt hebbe, op elcke muijl 3 ende Harmen  
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gegeven van die trijpe muijlen van op maken 1-10-0.  

 

Ick heb maseur een 2 paer verwielen muijlen gegeven van mijn r om dat sij se of dragen sou, 

om dat ick te out wort. Een paer nieuwe die ick nou aen gehadt hadde met p breachtijchge 

korden van gout ende kluer die manije sij in malkander, daer sij oock een paer eeven allens of 

gehadt heeft, met noch een paer v met 2 gouwen passementgis vrij bretactijch. Die had ick 

altemet eens aen gehadt.  

 

Ick heb Frerijck Jacopse daechs na Aldersielen 10 rijckxdaelders gegeven tot behoef van die 

schout met noch 5 halfe rijckxdaelders, komt 6-5-0, tot behoef van die schamelluij.  

 

Ick heb tot Trijntge Garrebrantse 2 witte plateltgis gehadt met engeltgis in die midde ende  

met gekluerde rantgis op die Leioerse manier daer maseur een hope van het, eeven allelens 

met noch een groter bore platel met een blomme in die midde, elckx het stijck voer 3 stuivers.  

 

Anna Frerijckx het mijn wij wynterwaij gebrocht van soetemelckx kaeswaij in die plaets 

dat ick anders koeijenkaeswaij gehadt hebbe om dat ick dit nu sou besoecken of het nu beter 

is. Ende doen sij die renten brocht doen isser dit in gerekent, soo dat wij nu gelick sijn.  

 

Jacop Baertse van Kastercom het mijn saterdaechs na Alderhaijlijgen een kinnijttge boter 

gebrocht daer ick 14-15-0 voer gegeven heb. Nu heb ick tegen die winter een fierendel met 2 

kinnijttgis.  

 

Onse Neltge van Over die Geest is op den darden daech van na Alderhaijlijgen uut haer heuir 

gegaen. Het was op een vrydachenavent ende sij en begerde saterdachs noch niet te blijven, al 

hoe wel sij eerst op den 9 maij eerst gekomen gewest hadde. Soo sij nu hier een half jaer 

gewont hadde ende Anne Pieters is doen op den 8 november weder in haer heuir gekomen, 

wesende daechs na Sinte Willebort.  

 

Ick heb Jan Sijvertse een houten tappe mede gegeven om voer haer in een waijfat te stecken 

dat hij tot mijn susters waer.  

 

[fol. 86] [scan 77.42] [rechterpagina]  

 

[linkerkolom]  

 

Ick heb manendaechs na Alderhaijlijgen mijn eeckfage weder tot Aeriaen Elkes laten follen 

daer 4 dalf mengelen in gegaen is, het mengelen is 14 stuivers, komt tesamen 2-9-0.  

 

Ick heb tot Aechte Remme een stijck flaijs gekoft van elftalf pont, daer ick 3 stuivers min een 

oortge voer het pont gaf, het geen ick tot Banckeras in het Koning Stechge gestiert hadde, om 

dat ick haer in die slachtyt vergeten hadde, het beliep een daelder aen gelt.  

 

Ick heb tot Allijt Pieters gehadt 36 pont duijnne kaersen van die 12 in het pont, met pont van 

die 10 in het pont, met 2 pont van die 6 in het pont, komt 40 pont tesamen. Het pont is van 5 

stuivers in een oortge, komt tesamen 10-10-0.  

 

Ick heb van Age Jacopx een koperen kruijsse met een koperen penninckie gehadt. Het stijck 

van een stuiver dat ick aen Anne Pieters haer frouwenhoetge gedaen heb.  
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Gurtge Garbrants het mijn een albasteren Lieve Froutge gebrocht met haer kint op haer arm, 

heel klaijn ende het staet op een ebbenhouten voete met een silferen septtertge in haer hant dat 

ick met gewelt hebben most sonder te moeten waijgeren ende ick heb het genomen, dan ick 

heb haer doen weder een Franse kron geschonken die nu 4-8-0 stuivers doet. Dat sij nu weder 

daer om kopen kost dat sij wou.  

 

Harmen Tijmesse het mijn een 2 sluetels gemaekt van onse port hier after. Die eene was 

altemael een nieuwe sluetel ende die ander waer boven aen het ooch van die ouwe sluetel, 

daer van tesamen gegeven een gulden.  

 

Ick heb op den 20 november anno 1645 mijnheer Kater een halfe rijckxdaelder gegeven dat 

hij een dienst voer mijn sou lesen.  

 

Ick heb op het hoeckie van die Butter Straet tot die wedu van die koperslagers 3 nueckpippis 

gekoft, 2 voer maseur ende een voer mijn, het stijck voer 6 stuivers. Sij plech se altijt voer 7 

ende 8 stuivers te geven dan nu verkopt sij uut, sij sijn met silfer gesudert.  

 

Ick heb een nieuwe koperen pijp op die blaecker laten maecken die van mijn knap is van Gurt 

Jansen son over Kotenburchgen daer ick 3 stuivers heb moeten voer geven. Onse Neltge had 

se gebroecken recht voer dat se gong.  

 

Ick heb tot Sasker Elkis gehadt 6 mettgis grau orrijtten van 7 dalfe stuiver het mettge, met 4 

mettgis witte orrijtten van 6 talfe stuiver het mettge.  

 

Ick heb een entge kl kants van ruijm een fierendel van maseur gekregen tot een babbidtge dat 

nicht Anna noch gewrocht het.  

 

Ick heb nicht Van der Burchen Heinderijck gegeven op den 22 november, soo als men als 

doen ficktorij branden een fierendel van een rijckxdaelder gegeven, om dat hij van mijn een 

deel lappen een lijffe met 2 m..ende lijff rijchlijffis gemaeck hadde, die een met mouwen daer 

ick Niesse gaf, doen sij haer kint in die kleren stack.  

 

Willem Tuenisse het mijn een koperen bantge om mijn naeldekokertge gemaeckt om dat het 

geborsten is, daer ick 2 stuivers of gegeven heb.  

 

[rechterkolom]  

 

Doen ick van het jaer die rente van die rentemesters liet halen, te weten 2 jaere die 2 briefen 

gelick, soo hadden ick doen het mon frere weder over telde 38 stuivers te veel ende om dat ick 

niet en wist wie die scha hadde, die boeren die het gelt doen daer brochten ofte die 

rentemester, soo vraechden ick het mijnheer Kater wat ick daer me toe sou ende die saij mijn 

hetselfde om gotswil te geven, die ick doen voer die 38 stuivers een rijckxdaelder gaf ende 

hadde wel gewilt dat hij het in het sacke steken sou daer die andere renten van mijn in laijt, 

het geen hem niet goet en docht. Dan hy wilde dat ick het om gotswil geven sou ende ick 

waijgerde dat, soo dat hij het trusken baijde Sijtge gaf, dat sij het om gotswil geven sou.  

 

Doen ick tot maseurs op die afterbovenkamer soo fil dat die ladder brack, die ick Jan 

Kornelisse weder liet maken, daer ick hem 4 stuivers of gaf ende van 2 bortgis elckx een nieut 

och aen te maken 3 grot, die doen mede of braecken.  
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Ick heb op Lakouterop op het hoecke van die Afterdam tegen over die Kuijpers Brech een 

koper geel koperen fatwatersketeltge met 3 voetgis laten maken met een root koperen decksel 

daer toe, woech tesamen 7 pont 7 pont in anderhalf fie een half fierendel, het pont is 15 

stuivers. Nu heb ick er mijn ouwe faetwatersketeltge aen gegeven met een out root kopers 

akertge, woech tesamen 8 pont in anderhalf fierendel ende het pont bedraecht half soo veel als 

het nieut, komt dan 8 talfe stuiver het pont. Nu heb ick noch 1-17-0 stuivers toe gegeven. Het 

nieuwe keteltge is 2 mengelen grot ende het ouwe keteltge was van anderhalf mengelen grot 

ende bedroech aen gelt 5-7-0.  

 

Ick heb van Jacop Over die Geest gehadt 53 pont kas van elf gulden die 100 pont, komt voer 

mijn te belopen 5-18-0.  

 

Mijn maijt nu is Anne Pieters. Doen sij 3 weken min een dach tot mijnenden gewest hadde, 

begonch sij te seggen, als dat sij wel wou eens bij mijnheer Kater te biecht gaen woude, al hoe 

wel sij daechs na Sinte Maerten die eerstemael bij mijnheer Kiefit te bicht gewest hadde, dan 

sij niet en wist hoe sij daer toe komen sou. Sij mocht, ick seggen, als dat ick docht dat sij daer 

mede duende, dan dat ick haer wel een schelling geven wilde ende dat sij daer eens bij gaen 

wilde, het geen sij saij te menen ende oock wel dickmael tegens Age gesaijt te hebben, dan sij 

van mijn niet gedorst te hebben. Daer ick op saij niet om te geven ende noch dat meer waer, 

mijnheer noch selfs wel wilde vragen hoe neer het hem te pas quam dat sij bij hem komen 

mochte, het geen ick de dachs voer Sint Anderiesenavent. Ende doen ick smorgens hem 

vraechde ende bij hem wesende, soo komt mijnheer Stefanes Bodales, het geen wel schen 

mirakel te wesen, die haer bu gekorsent hadde ende op staet op het Nortent bij die Rijt daer sij 

altijt plech bij te komen, al hoe wel sij naderhant weder van die guese predikant verdopt was. 

Ende dieselfde man was komen gaen ende most van dieselfde dach werom gaen, om datten 

daer geen schuijten en waren ende hadde oock in geen half jaer in die stat gewest, die 

mijnheer Kater na haer vraechde ende hy op haer niet denkende mijn van haer seggende niet 

te weten. Ende sij safternoens bij mijnheer Kater komende dat beschaijt horde, dan mijnheer 

Kater haer stierde tot Dieuer Klocke daer sij hem noch beliep dat hij al stont, soo als hij al 

weder gaen soude. Dan doen ging hij noch weder bij mijnheer Kater daer sij doen oock was, 

dat hij haer bekent maeckte ende die schelling daer ick of gesaijt hadde, die heb ick haer 

gegeven.  

 

Ick heb Anne Pieters 6 elle tot 2 boesel van nicht nicht Van der Burch gehadt tot van 4 

stuivers die elle ende vorts heb ick Anne Pieters noch aen gelt op haer heuir daer toe gedaen, 

soo dat sij nu met malkander 5 gulden gehadt het. Dit is Sint Anderies gebuert. Noch heb ick 

haer 3 gulden gegeven.  

 

[fol. 86 verso] [scan 77.43] [linkerpagina]  

 

[linkerkolom]  

 

Nicht Van der Burch het mijn 3 loot suaertge sij over gedaen, daer ick haer 1-4-0 voer 

gegeven heb.  

 

Ick heb van Marijttge van Engmont, onse Agis suster die bij mijn gewont het, een strotge 

boecken gehadt daer 126 in waren, daer ick 2-10-0 voer gegeven heb. Allefert die backer 

hadder oock een ende noch heb ick een half kinnijttge h diepwatersharing van haer gehadt, 

daer ick mede een rijckxdaelder voer gegeven heb. Ende ick hadde te voeren een half 

kinnijttge kruijsharing van een ander Emmender wijf gehadt die ick wech gegeven sal, om dat 



300 

 

mijn gesaijt wort niet om die fasten te sallen mogen dueren. d Ick hadder mede een 

rijckxdaelder voer gegeven met een stoter van exsis ende Alfert hadde een halfe gehadt voer 

1-4-0 van dieselfde, daer 63 in waren.  

 

Ick heb op Sinter Nicolaesenavent een mettge mel verpannekoeck, daer ick Gurtge Garbrants 

daer 12 of gaf, om dat sij mijn gesaijt hadde anderen daechs fafelen te brengen. Ende elcke 

maijt gaf ick er 3, vorts brocht se tot maseurs.  

 

Ick heb een half dosijn van mijn kruijsharing tot Gurtge Garbrantse gestiert ende Jannijttge 

Kornelisen Age mede 6, om dat het in die fent is ende Banckeras 12.  

 

Ick heb op Onse Lieve Frouen Ontfankenisenavent een grote angenis van mijnheer Kater 

gekregen die nu fars van Romen gekomen waren ende van die Paus selfer gewit was ende laijt 

in een dose dat noch van mester Krijn salijger gekomen was. Dit is gebuert, om dat ick te 

soomer doen mijnheer het op mijn verschot om dat hij geweldich verlegen was om 

haijlijchdam, om dat sijn vort was ende ick noch 3 stijcken in een dose noch van mijn ouders 

noch hadde. Dat dose het hij gehouden, om dat het wat groter was ende nu het hij mijnder dit 

voer gegeven.  

 

Ick heb in mijn half kinnijttge kruijsharing 60 in gehadt, daer heb ick nicht Van 

Eenijgenburch 9 of gegeven heb ende Gurtge Garbrants 9 ende Symen Remme 10 ende 

Banckras die wever 12, Jannijttge Kornelisen Age 6, Anne Jans hier after 4, Marijttgen 

Aeriaens in nichten kamer 3 ende selfs hebben wij daer 7 of gehadt, komt 60 tesamen, die ick 

in die fent wech gegeven heb, om dat die Jan Kornelisse die kuijper saij dat se te feet waren 

om te dueren.  

 

Ick heb van Bart Ram hier in het stechge die sijn wijf het stijfsel te kopt hout een bete saet 

gehadt van die ifs appeltgis, daer ick hem een gulden voer gegeven heb.  

 

Ick heb mijnheer Kater ende heer Gerrijt elckx een 28 stuivers gegeven om voer mijn vader 

salijger een sielmis te lesen in stijltge, die 34 jaer nu doet gewest is ende ick sal die gracij bij 

mijnheer Kater hebben als die jaergetij bij hem in het openbaer gedaen vort ende bij heer 

Gerrijt als hij het in stijltge doet.  

 

Ick heb Lene, Dieuertgis moer, een paer stijcken boven uut mijn kousen laten nemen, die ick 

haer after benen weder heb laten in setten, daer ick haer 5 stuivers of gegeven heb.  

 

Ick heb tegen karstijt 5 halfponts witte kaersen tot Age Jacopse gehadt hebbe, die ick tot 

Lijmmen op het autaer gegeven heb k om dat se maseur hier geven wilde, komt 2-15-0.  

 

Ick heb Tomis Pietersis son, Pieter Tomisse, mede die tijnnegieter mijn trecker uut het pompe 

in het hecke for een nieut leer in die forst laten aen maken om dat het vergaen was, daer ick 

hem 7 stuivers voer gegeven heb.  

 

Maseur het mijn 4 elle mijn een fierendel tot 4 duaijlen tot Wijberichgen laten halen van 4 

stuivers in een oortge die elle komt 16 stuivers tesamen, daer en was geen meer aen.  

 

[rechterkolom]  
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Ick heb daechs voer na Sinte Tomes gewest op die Burch met nicht Anna ende Marijttge 

Dirckx, soo dat ick Niese haer printgis weder brocht, die ick op die bedach doen ick er was 

mede genomen hadde ende hebber 6 derlaije met ogis daer aen om op te hangen. Ick hebber 2 

gemaeckt op stijf pampier daer elckx 9 op staen, dan noch een van 7 op grau pampier, noch 

een van 7 met 2 elckx van 3 ende ick hadde van Niese gehadt 28 prijntgis ende daer heb ick er 

noch 10 toe gegeven ende vorts heb ick omtrent noch 7 stuivers aen ongkosten gehadt, soo 

aen stijf pampier als roet pampier van roo blommen op wit, dat ick daer om geplackt hebbe.  

 

Ick heb tegen karstijt 5 witte halfponts kaersen van Age gehadt die ick te Lijmmen in die 

kerck gaf om dat se maseur se hier op het autaer gegeven hadde, komt te belopen 2-15-0.  

 

Ick heb te karstijt in die kas gehadt 30 brotgis met 4 tot Albert van der Nollen, komt tesamen  

9-7-0. Daer hetter Anne Jans ende Griet die hekelster hier after elckx een of, Dincgenom ende 

Im, Aeltge in het st Koninchs Stege met Banckeras, Jannijttge Kornelis, Aeltge van Nolde 

ende Barber van Noldes kinderen, Jan Willemsis son op die Heuil over maseurs port, Hartich 

bij Kieviten port, het maijse tot Trijntge van fen Fenen, ouwe kint, Jan die turfdreger hier bij 

voer wijfs broers kint, Symen Remme, het bestefaertge dat die orgellyst  gewest is, Aecht in 

die Raemme voer een. Nu hetter een wijf bij die Friese Port een met 18 stuivers daer bij die 

Age Jacopx geven sal ende Marijttgen Arents hetter een met 12 stuivers daer bij voer mal 

Alberten suster noch hetter Sabijne oock een. Vorts al die haelders, noch Griet Jans te 

Lijmmen ende Niesis kint elckx een ende maseur die gaf 104 musschuijten in die plats van die 

brotgis mede voer haer tesamen.  

 

Ick heb in die kas een duijvekater van een daelder laten backen die ick tot mijn susters gestiert 

hebbe voer nicht Anna.  

 

Ick heb te nieuwe jaer die dieflaijers ende die ratelwacht elckx een 13 dalf gegeven tot haer 

nieuwe jaer.  

 

Anno 1646  

 

Ick heb van het jaer brij gestiert Giert Jans, Giert Jacopx, Anne Jans met Griet die hekelster 

hierafter, Age Jacopx, Guertge Garbrants, Marijttgen Aeriaens die in nicht haer kamer wont, 

Dinggenon besijen die minnebroers port, Banckeras die wefer in het  Konings Stecge, 

Tuenisse, Griet Willems het melckwijf, Annijttge Hamme, Itge, Nel Sijmens, blijnde 

Marijttge, Beiaterijs, Anne Luijtgis, Dieuer Jans die onse Agis muet is.  

 

Ick heb Age Jacopx die naijster een halfe dukaton gegeven tot haer nieuwe jaer om dat sij 

altemet een botschap doet ende Tijse haer nef een oort van een rijckxdaelder, om dat hij het 

autaer dient, 2-4-8 tesamen.  

 

Ick heb die bierdregers een schelling gegeven tot kopbier ende die sackedragers 4 stuivers. Ick 

hadde dit reet gelaijt ende die sackedragers en hebben daer niet gewest.  

 

Ick heb Anne Jans hier after 4 platelen laten schuijren met 2 tuliueren ende een waterpot, daer 

ick 4 stuivers of geven heb. Want het stijck is een halfe stuiver, dan een pot is dubbelt gelt, 

komt als voren.  

 

Ick heb Age Jacopx een gele halfponts waskaers laten op steken, komt 10 dalfe stuiver.  
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[fol. 87] [scan 77.43] [rechterpagina]  

 

[linkerkolom]  

 

Ick heb op den 3 janneuarij anno 1646 nicht Van der Burch ende nicht Anna gegeven tesamen 

mijn paer paerelde braseletten, daer 580 parellen aen waren met mijn paerelt snoer, het geen 4 

mael om mijn frong mocht ende daer isser 368 aen. Ick had se van mon frere Nobel gehadt, 

tot  een brullijftsstijck doen hij mijn suster troude. Mijn suster hadden se mede eevenallens, 

dan sij hadde een snor om haer hals meerder, het geen op haer borst hinch, dat ick men dat 

mon frere wel gesaijt hadde heeft dat hij 6 stuivers voer het stijck gegeven hadde ende hij saijt 

nu datten sij nu wel 12 stuivers het stijck wel geven sou. Als het stijck noch maer op 6 

stuivers genomen wort, soo bedragen die braseletten noch wel 144 gulden ende het snor om 

mijn hoft wel 110-8-0, komt tesamen 948 parellen ende bedraecht tesamen aen gelt tegen 6 

stuivers het stijck gerekent 250-8-0. Nu waren aen die braseletten 2 paer gouwen hakis ende 

oogis ende nu heb ick er haer noch 2 paer gouwen haeckis ende oogis bij gegeven, die ick 

hadde van mijn suster Bickers salijger, die aen haer halsdoecken gestaen hadde ende waren 

noch nieut, om datten sij nu elckx 2 paer hebben om aen braseletten te doen. Sij hebben mijn 

susters parelen mede al  lang gehadt.  

 

Ick heb Jan Pieterse tijmmerman een autaerbanckie laten maken van myn aijgen duersaechde 

delen tot mijn tafel in die voerkueken. Te pas als daer een ent uut gehalt is dan is het net te 

pas van die lanckte tot autaergoet met 2 schameltgis daer bij om onder die voeten van die tafel 

te setten, het geen nu mede net op die hoechte van mijn autaergoet nu komen sal. Daer ick 

hem van maken gegeven heb met noch van spijckers ende hout, tesamen 2-4-0.  

 

Myn raeckx in mijn schel voer is stijcken getrocken omtrent koppertgismanendach ende is 

vort wech geworden, daer Jan Pieterse mijn een koperdrat in gekoft het van 7 stuivers met een 

raechs van 9 stuivers, komt 16 stuivers tesamen.  

 

Ick heb van het web van Griete Kornelis tot Schagen gemaeckt 8 hemden, die elle kost mijn 

1-6-12. Ick hadder omtrent 32 stalf elle uut gemeten doen het wit was, anders nem ick 4 elle 

tot een hemt, dan ick haddet ru voer 30 elle in een fierendel betaelt. Het waer uut gebleckt.  

 

Ick heb Gurtge Garbrantsen Itge een 2 of 3 mael geferrijcht om na een maijt te vragen, daer 

ick haer stierde. Daer ick haer dartiendalf voer gegeven heb ende Griet die hekelster hier after 

die het mede na die maijt tot Willem Willemsis wesen vragen, daer ick haer een schelling 

voer gegeven heb.  

 

Ick heb Harmen Tijmisse weder 2 sluetels tot mijn port op die Brestraet laten maken om 

datter al 3 sont Alderhaijlijgen stijcken gebroken sijn, omtrent 10 weken tijts of soo, daer ick 

nu 12 stuivers voer die 2 gegeven heb ende oock het hij het slot meteen wat vermaeckt om dat 

die sluetel nu weder recht in het slot staen nu. Daer heb ick hem 4 stuivers of gegeven.  

 

Het garen daer die naede van mijn hemden me genaijt worde is het loot van 8 stuivers ende 

daer het van open stijckt wort, is van 10 stuivers.  

 

[rechterkolom]  

 

Ick heb mijnheer Kater 14 dagen voer Vastelavent een bout gekoft tot Sijmen Wijllemsis van 

elftalf pont, dan ick liet hem uut snijen ende doen nam ick daer noch 5 talf pont toe aen 
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huspot van hetselfde fles. he Die bout brocht ick tot Agis, als dat sij se tot Trijnen te bran sou 

brengen als hij se hebben wou ende ick heb haer een schuttel met boter daer by gegeven met 

een schelling aen gelt om mede te betalen ende ick heb haer een moije platel met huspot 

gegeven voer haer ende die rest heb ick selfs gehouwen. Het pont was 5 5 stuivers, komt over 

die 15 pont te belopen 3-15-0. Dit heb ick gedaen om dat ick tuis geen gelegent en heb. Age 

het 5 stuivers van die bout van bran gegeven, om dat Trijn die kock saijde die tuirf nu duer te 

sijn ende die stuiver heb ick Age laten houwen ende het overlop van die butter. Want Trijn 

daer selfs ruijm die hellift of genomen hadde tot die bout.  

 

Ick heb te Lichtmis 4 half witte ponts kaersen van Age gehadt die op het autaer gestaen 

hebben, komt 2-4-0, want nu daer geen tabernakel gestaen het. Anders sijnder 6 gewest met 2 

engels kaeses.  

 

Noch heb ick daer een van Age gehadt van 3 fierendelen voer mijnselfs, komt 17 dalfe 

stuiver.  

 

Ick heb Anne Pieters op Lichtmis 4 gulden aen gelt gegeven al waer hetselfde fierendel jaers 

mede betaelt is, want 8 gulden hadden sy te voeren gehadt.  

 

Ick heb Age doen mede 7 gulden aen gelt gegeven, daer haer fierendel jaers mede betaelt is.  

 

Onse Anne Pieters is 2 dagen na Onse Lieve Frou Lichtmis van mijnenden gegaen, wesende 

den 4 februuarij anno 1646, soo als sij daer maer te Alderhaijlijgen eerst gekomen was. Dit 

was sonnendaechs dat se uut haer heuir ging, soo als het vrijdaechs Lichtmis gewest was ende 

niet om dat ick daer worden tegen gehadt hadde, dan om dat sij mijn saijde dat Age ofte haer 

moer een luegen hadde gaen seggen, soo sij saij, daer sij om gegraijt hadde. Want Lenes 

Dieuertge soo het haer gesaijt hadde dat ick haer met die duaijl om haer ooren gesmeten 

hadde ende sij mijn weer ende ick op die tyt niet in gewest hadde doen het geschiet soude 

hebben. Ende doen ick het Age bestrafte doen gint ging die haer moer halen, terwil ick te 

kercken was ende tuis komende ging het kijven onder haerluij aen als dat ick er of verschot. 

Ende haelde Marijtte Jans het gronwijf in, die horen mochte wat haerluijer seggen was, om 

dat het mijn niet aen en gong ende die oock sayde in die presensij van Agis moer als dat den 

een off ofte den ander duer most, om datter een helen dach alsulken spul was ende Griet 

Willems het melckwijf quam noch mede op het slach, die het oock noch aen horden. Ende 

Agis moer en begerden Age niet tuis voer maij ende Age noch sloch, soo sij saij dat ick h 

after gegaen was ende Anne Pieters die docht doen as als dat se wel gaen woude, gelicken ick 

oock saijde als dat se van mijn wel moste. want Ende Age oock wel, want ick haer daechs te 

voren alle baij haer gelt gegeven hadde ende doen begonnen sij savens weder te kijfen, soo 

dat ick tot Anne saij dat sij toch immers gaen sou ende dat ick haer noch een fierendel jaers 

heuir geven sou gelicken ick oock anderen daechs dede doen sij gong, te weten 12-1-0, die 

stuivers merder die sij mijn noch weder wilde geven, om dat het soo aen het gelt te pas quam. 

Dan ick hadde gesayt haer een paer mouwen toe te stellen, het geen nu noch niet gebuert en 

was, om dat sij haer rock tegen karstijt hadde van huis noch mene te krijgen die sij noch niet 

gehadt en hadde ende nu sij gong eer het gemaeckt was ende ick haer soo veel gelt gaf, saijde 

doen dat sy nieuwe mochte kopen daer sy mede te freen was.  

 

Sij ging terstont tot Jacop Florissis op die Leet wonen tot maij toe, om dat daer die son ende 

doe dochter sieck waren ende te maij sal sij gaen wonen bij joffrou die wart bij die kerck. 

Agis moer wou hebben dat Anne haer voer die heeren sou ontbien, om dat sij daer getuich bij 

hadde  dat Anne die luegen selfs eerst tot harenden gesaijt hadde.  
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Anne Pieters is net om die mant van Jacop Florissis gegaen, om dat sij haer bestolen hadde, 

daer se om duer most.  

 

 [fol. 87 verso]   [scan 77.44] [linkerpagina]  

 

[linkerkolom]  

 

Ick heb van het jaer 3 mettgis meel verbacken aen schamelluij haer pannecoeken met 2 

mengelen melck. Daer hetter mijnheer Kater anderhalf dosijn of gehadt, om datter heer Gerrijt 

me is, vorts Marijttgen Arents in het gasthuis, Gurtge Garbrants, Tuenisse, Jannijttge 

Kornelisen Age, Anne Jans hier after in mijn kamer met Marijttgen Dirckx naest mijn susters, 

om dat sij altemet een botschap voer mijn gedaen het, elckx een dosijn, komt 7 dosijn 

tesamen. Noch het Griet die hekelster hier after met Dingenon besijen die minnebroers pot 

port met Gurt Jans ende Gurt Jacopx, Marijttgen Aeriaens in nichten kamer, Dieuer Jans, die 

Agis muet is, Griet Willems het melckwijf, Anne Luijtgis, Itge, blijnde Marijttge, Beiaterijs, 

Annyttge Hamme, Nel Symens, komt 13 half dosijnen ende nu hebber ick er tot mijn susters 

mede een dosijn daer of gebrocht, komt 15 dosijn tesamen met malkander.  

 

Ick heb op den 8 februuarij anno 1646 een maijt gewonnen in die van 17 21 jaer out ende hiet 

Saertge Marsis, is die suster van Marijttge die op het Hooge Huis gewont het tot joffrou Van 

Taijlijngen. Sij is van Rotterdam van daen ende is een kruijeniersdochter ende is katolijck in 

die plaets, dat haer suster hart gus is. Marijttge Tomis, mijnheer Kieviten maijt, die quam met 

haer tot Marijttgen Arentssen in het gasthuis doen ick se huerde ende soo ick daer geen ander 

bij en heuir dat sij die maijt allen is, soo sal sij 40 gulden in het jaer hebben ende soo ick daer 

een ander bij heb, dat sij voor naijster is ende om botschappen gaet, soo sal sy 30 gulden 

hebben, dan eevenwel moet sij gehouwen wesen te doen het geen ick haer hiet, het sij van het 

huis mede te helpen schon maken ofte ander sins. Wij mogen allebaij met een half jaer of. Ick 

heb haer een halfe dukaton tot een gotspenninck gegeven, komt 1-11-8.  

 

Ick heb mijnheer Kater op Vastelavents dinsdach 20 rijckxdaelders gebrocht tot een verering 

voer hem. Komt 50 gulden ende Sijtge Maertens heb ick een dukaton voer haer gegeven, 

komt 3-3-0.  

 

Ick heb Tomis Pieterson, tinnegieter, 8 stuivers gegeven, om dat hij daer 2 of 3 mael gewest is 

om onse pompen het water wech te laten lopen terwil het fror.  

 

Ick heb tot Stopen 17 pillittgis van allewe gehadt voer mijn maech, daer ick hem 5 stuivers 

voer gegeven heb, met noch een half loot wirmkruijt.  

 

Ick heb mijnheer Kater op die eerste vrijdach in die fasten, wesende den 16 februuarij anno 

1646, gebrocht een sacke daer 200 gulden aen rijckxdaelders in waren, om dat hij daer een 

suart ornament om mocht laten maken, want ick wel eer gedocht hadde doen ick het mijn sou 

laten maecken om of ick hadde komen dra te sterven om dan hetselfde op die kerck te laten 

ende nu ick mijn soo kostelick heb laten maecken, soo sou dat op die kerck niet te pas komen 

ende over mits daer nu al een wel van doen sou wesen, gelicken Griet die kostris mijn al 

gevraecht het om het mijn daer te brengen, het geen ick niet en begeer te doen ende mijnheer 

oock wel quaet op haer is dat sij het gevraecht het, soo sij selfs het hem gesaijt hadde dat sij 

het gevracht hadde, daerom en begerden hy het geelt met gewelt niet te hebben, het geen ick 

daer eevenwel liet ende heb hem gesaijt, dat hij het nu maecken mochte gelicken hij wilde, 
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want hij wel gesaijt het, dat het nieuwe fyoletten ornament hem best aen stont ende dat hy soo 

wel als hij er een maecken wou, mede wel sou willen hebben met franien van suarte sij in 

silfer, gelicken dat fyolet in silfer is. Ende dat, menden hij, koste omtrent 150 menden hij 

ende daerom heb ick hem 200 gulden gebrocht of hij dit met silferen kantgis wou hebben, 

 

[rechterkolom] 

 

mocht dan doen soo het hem best docht, saij ick ende en wilden hij, sprack ick, het niet anders 

hebben als het fijoletten is, kost dan voer die andere 50 gulden, saij ick, een root fluwelen 

voerhancseltge voer het li klaijne Lieve Frouwenautaertge of maecken, daer het Haijlijch 

Bloetskasse op staet, want het sil gouwen talettge vorhancseltge koste mijn omtrent 50 

gulden, soo dat hij daer wel voer krijgen mach als hij het niet anders als het fijoletten hebben 

wil ende mijn ornament kost wel 415 gulden, hij en hadden ‘t niet van doen, saij hij noch niet 

ende dan hadden hij noch suarte gardijnen van damast daer hij wel een of mocht laten 

maecken, saij hij. Hij sprack om een kelck daer voer liever voer te laten maecken ofte anders 

stientgis daer voer op die kerck rontom met nieuwe schilderrijttis daer boven, want daer geen 

kelck om mogen en sou, saij hij, dan pater Dircken kelck kost 218 gulden ende Molanissen 

kelck koste 224 gulden, dan ick heb hem gesaijt sijn believen daer me te doen.  

 

Ick heb Age Jacopx 3 kaersis laten op stecken voer het Haijlich Bloet, het stijck van een 

stuiver.  

 

Ick heb tot Gertge Janse in het Schape Stechge een geltsacke gekoft voer 3 grot.  

 

Pater Dircken muenijkop wecht aen silver 6 talf pont, pont in 2 lot, komt 178 loot tesamen 

ende als het loot 1-10-0 was, komt aen gelt te belopen 266 gulden na mijn rekening ende hij 

het mijn gesaijt dat se 300 gulden gekost hadde, dan most hij niet veel van fasoen gegeven 

hebb, dan het silfer is sont op het loot geresen gewest. Ende als hij se sou willen laten 

vergulden, saij hij, soo sou 't noch wel 150 gulden kosten. Sij is gemaeckt daer te Haerlem, 

daer mijnheer Kater sijn kruyse ende sijn brotdos gemaeckt is. Die kop is boven aen over te 

meten ruym 7 dalf duijm ende die onder aen bret ruijm 10 dalf duijm hoech, die kop in het 

gehel 4 dalf fierendel min een half sestienendel ende wit in het ront 3 fierenden in een half st 

sestienendel, 4 dalf fierendel hoech min een half sestienendel, hij is van kluijtesilfer.  

 

Krijn het mijn after aen het heuicheltge een boutge van die kram laten maken, daer 4 stuivers 

of gegeven ende hem 2, komt 6 tesamen.  

 

Ick heb op den 21 februuarij anno 1646 een sacke sout laten halen daer ick 2-10-0 van kop 

gegeven heb, vorts is het maer aengetaijkent, hier van gegeven 3-8-0 3-7-8 op den laesten 

augustus 1646.   

 

Maseurs muer is in het water omgefallen op Sint Pieterstolendach , wesende den 22 februuarij 

anno 1646 saftermiddachs te half twen.  

 

Ick heb Eet  Et Aeriaens after myn susters gehadt te wassen manendaechs na Sinte Matis een 

m mant kleren van ons twen, sij quam te 6 uren ende sij gong savens te 8 uren, daer ick haer 

10 stuivers gaf ende Anne Jans quam hier after doen dondersdaechs spoelen ende die glase 

voer wassen met die spengen van mijn Brabantse stoelen te schueren, daer sij doen mede 10 

stuivers of hadt.  
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Anne Frerijckx die brenckt mijn nu altemet waij met die str wrongel daer in, daer sij anderhalf 

mengelen melck toe nemt van het mengelen 3 stuivers ende dan nemt sij 5 stuivers, te weten 

een halfe stuiver voer haer moijte. Oock het sij mijn raet gegeven om mijn suere waij mede te 

sieden voer die gesontheijt ofte ouwe karmelck noch beter om die winden ende om die dorst 

sal ick er wat garsten gort in sieden met 3 ofte 4 fygen aen stijckes gesnen met wat anijs daer 

in ende dat gedroncken of luste mijn dat goet dan mede op te eeten. Het sou mijn heel goet 

doen, want haer man dat veel plech te doen ende hem heel hollijp.  

 

[fol. 88]  [scan 77.44] [rechterpagina]  

 

[linkerkolom]  

 

Anne Pieters uut die Rijp die tot Klaes Kornelissis, houtkopers een half jaer gewont het ende 

hier een fierendel jaers ende voert op dieselfde dach dat se hier van daen ging, te weten 

sonnendaechs na Lichtmis, ging terstont weten weder tot Jacop Florijssis op dieselfde dach 

die statsboe daer sij net een maent ende most snachts te 12 uren noch uut den huis ende dat 

om dat sij haer bestolen hadde, daer ick tot mijnenden noch niet of geweten hadde, maer wel 

belogen.  

 

Ick heb van Trijn Pieters die uutdraechster tegen over die Brestraet daer maseur haer 

trecktafel van het, een web gekoft van 51 stalf elle, altemael een mens haer gespijnt ende 

altemael een derlaije gest flas ende anderhalf elle met die elle voer 1-2-0, komt tesamen 55-

11-0. Nu noch een braspenninck van die elle van blecken gegeven, komt noch 3-3-0, soo dat 

mijn die elle dan kost 1-3-4, dit is in 6 weken wit gebleckt ofte 7.  

 

Terwil Anne Pieters tot mijnenden waer, te weten een fierendel jaers soo h isser maer 3 

fierendelen garen gesponnen in een loot ende daer heb ick noch na dat se wech was noch 

anderhalfe roof in gesponnen ende sij 5 talfe roof ende anders niet veel ander werck gedaen.  

 

Maseur Nobel het van Aechte Remme gehadt 4 hamme ende ick daer een van 10 pont, het 

pont is 5 stuivers in een oortge, komt te belopen 2-12-8. Over jaer gaf ick me soo veel voer 

het pont.  

 

Ick heb op Sinte Gertruijtendach doer een jongman die tot Hoechtwout wont bij die priester 

van daer een ommekijker gestiert van 11-10-0 aen die priester die in Wieringen gewont heeft 

ende nu tot mijnheer Van Essendelliften op sijn huis is ende daer hij na gong om hem te 

willen spreken, die ick doer hem mijn heb laten rekommanderen in sijn gebeden, al hoe wel 

sij voer mijn allebaij ongbekent sijn. Dan het is geschiet doer weten van mijnheer Kater die 

van mijnen we[g]en aen hem vragen sou na een maijt die mijn van Suse Koldermans op 

gedaen is. Ende is van Amsterdam van daen ende wont nu te Wierinch bij haer moij, die Marij 

hiet ende een kloppe is ende oock die suster van die sekretarijs al daer, maer die gus is, soo 

dat mijnheer Kater ment dat die heer al die gelegentheijt wel weten sou of ick er mede gedient 

sou sijn ofte niet. Ende over een weck als die jongman weer om komt sou het mijn dan wel 

weten te seggen, menden hij. Dese jongman die saijt van wegen die moij geweldich goet ende 

gotsvruchtich te sijn ende heer Haijn die prijst dese maijt geweldich mede van haer 

geschicktheijt ende gotsvruchtijcheyt van haer werck en wort niet gesaijt dan sy moije 

mijddelen selfs heeft ende is nu tot Dellijft dan sij blijft daer noch. Ick heb die jongman een 

Franse kron gegeven tot een vereering, va want hij niet veel en het.  
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Ick heb sonnendaechs weckx voer Palm een half dosijn Uuttersse tafeltgis van nicht Van der 

Burch gekregen die joncker Van der Burch daechs te voren mede gebrocht hadde, daer ick 

mijnheer Kater 3 of gegeven heb.  

 

Maseur Nobel hadde noch wel 2 paer moije witte hantschoentgis leggen van baijde nichten, 

doen sij jong waren, die ick Jan Komense Marij ende Lysbet gegeven hebbe. Elckx een paer 

die haer moij allebaij paste, daer sij blij me waren om dat het noch kout is.  

 

Ick heb van Gurtge Garbrants gekregen doen sij van Haerlem quam doen Trijn Nanne die 

muech muenichkop bestet hadde te maken een haijlijchge daer Onse Lieven Heer in staet met 

een purperre mantel ront om ende ende tont sijn open wont ende daer die bruijt voer hem laijt 

met een Iesusse tusken haer baijde.  

 

[rechterkolom]  

 

Ick heb tot die minnebroers gewest op Onse Lieve Frouen Botschapenavent, soo als ick hem 

vraechde of syn kelck alhier gemaeckt was, die hij mijn sayde tot Amsterdam gemaeckt te sijn 

op ofte bij het baginhof ende kost 130 gulden omtrent, 100 hadder pater toe gekregen tot een 

testament ende het ander laijden hijer die pater Fransiskis daer op. Doen gaf ick hem meteen 3 

Franse kronen tot een ferering, komt tesamen 13-4-0.  

 

Ick heb tegen Paese van Age Jacopx gehadt 5 halfponts wittge gedraijde wasse kaerse, die ick 

tot Lijmmen gestiert hebbe, komt aen gelt te belopen 2-5-0.  

 

Ick heb een maijt gewonnen tot Marijttge Dircksse naest mijn susters die dinsdachs na Palm, 

wesende den 27 marcij ende is een susterling van Duijffis man Tijme, die op Enckhuijsen 

vaert ende sij is van Memellijck vandan daen ende hiet Wellemet Jacopx, haer vaer gaet met 

een stelt.. Sij is 20 jaer out, dan noijt gedient dan sij het uut krambewaren  ende uut schuijeren 

ende wassen gegaen, voer een jaer, elckx met een half jaer of soo ons het niet aen en staet 

ende sal in het jaer winnen 40 gulden. Ick heb haer 1-11-8 tot een gotspenninck gegeven, te 

weten een halfe dukaton. Sij het bedongen dat sij weckx na maij in haer heuir komen sal, want 

dinchsdaechs komen die schuijten. Sij moet haer moer een eerst hellepen verhuijsen. Sij kan 

oock moij kouse braijen, saijt sij.  

 

Ick aen Age Jacopx gegeven 2-15-0 voer dardarlfsponts paeskaers, sij plegen maer van 2 pont 

te wesen maer om datter nu 2 dinsten mest sijn, maseur het se op het autaer gegeven ende ick 

se tot Lijmmen 5 halfponts.  

 

Ick heb Eet Aeriaens dinchsdaechs na Palm weder een dach gehadt te wassen een maent 

kleren, wij hadden doen mede 3 nieuwe lakens in die wast, komt 10 stuivers.  

 

Ick heb te Pase 14 wielbrotgis in die kas gehadt met 16 tot Alleferden sijn sons elckx van 6 

talfe stuivers, komt tesamen 8-5-0. Daer hetter hier after Anne Jans, Griet die hekelster, 

Dingenon, Im, Aeltg in het stege, Banckeras het ouwe kint, Annijttge Hamme, Hartich bij 

Kieviten port, Jannijttge Kornelis, die Berger, Sijmen Remmes kinderen, Sebyne het maijse 

tot Trijntge van Fenen, Aeltge van Noldes kinderen met Barbers maijsis, het kint tot Marijttge 

Lauuerijsse, bestevaertge daer Susse voer komt, het wijf bij die Friese Port met 3 schellingen, 

daer bij noch Aecht in die Ramme een, daer sij voer gefraecht het, Griet Jans te Lijmme een, 

met een voer Niessis kint, noch Marrijttge Dirckx naest mijn susters een gegeven voer Anne 

Kornelis bij Kieviten port, noch Trijn Amerraels een voer een kint, vort die haelders elck een.  
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Ick heb tot Tomis Pietersis die tijnnegieters, die maijsis tijnne drinckeskan geroijlt heb, daer 

ick 8 stuivers op toe gegeven heb, 6 stuivers van maken ende 2 stuivers van tijn merder.  

 

Ick heb op paesdinsdaechs tot mijnheer Katers gewest van wegen die kop, doen gaf hij mijn 

een haijlijge daer Onse Lieve Frou in staet met haer lieve kint ende sij het een rosenkransen 

om haer hooft.  

 

Ick heb van Annijttge in die mart tot 8 hemden kant gekoft tot elckx dardalf elle en ende duer 

malkander die elle voer 6 stuivers, komt 6 gulden over die 20 elle te belopen. Daer waren 2 in 

van 10 stuivers, saij sij, een van 9 ende 8 ende 7 ende 6, daer is aen een een fierendel meer dat 

ick toe heb.  

 

Ick heb ende nicht Anna hebben elckx een houten kam gekoft, daer wij 2 stuivers voer het 

stijck gaven. Maseur nicht Katrijna ende nicht Van Eenijgenburch die hebben der elckx noch 

mede soo een.  

 

[fol. 88 verso] [scan 77.45] [linkerpagina]  

 

[linkerkolom]  

 

Ick heb Age saterdaechs in die mart 7 gulden aen gelt aen gelt gegeven, al waer het fierendel 

jaers van maij toekomende betaelt sal wesen, met noch 1-12-0 tot haer mart ende doen sij 

gong doen heb ick haer noch een dukaton gegeven van 3-3-0, om dat sij van Lichtmis doen 

Anne Pieters gong het fierendel jaers allen gewest hadde, dat is dan tegen 31-3-0 in het jaer. 

Ende Dieuertge die een half jaer allen gewest hadde maer 30 gulden gehadt ende die was noch 

selfs.  

 

Ick heb van Lijntge in die mart gekoft 9 dalf elle in een half fierendel saij om in mijn manijste 

ferwielen tabbert te foeren, die elle is van 1-9-0, komt tesamen 12-10-0 ende Eefert Janse 

gegeven van in setten, behalfen die sij 1-6-0, soo dat het mijn nu kost 13-16-0.  

 

Ick heb tot Jan Juereiaenses sijn wijf laten een speiauterse issertge met een tijppelet laten 

buijgen, daer nicht Van der Burch mijn een kap van maken sou, daer ick haer een 9 stuivers 

voer gegeven heb. Sonder tijpelet het sij 8 stuivers.  

 

Ick heb op die Leet in die Appelton tot die mans die op het Hof gewont het een elle ende 5 

sestienendelen suart garens floers gehadt tot 2 kappen, die elle was van 15 stuivers, komt 0-

19-8 ende ick heb tot Willemsis 6 elle potefraslijnt gehadt van een stuiver die elle, komt 6 

stuivers, 2 elle om om het hooft te binden met 4 elle tot het issertge met die pennen. Noch heb 

ick in die Appelton een elle gehadt van een suart sije kante voer een stoter tot hetselfde kap, 

soo dat mijn het kap met het issertge nu komt te staen op 1-7-8.  

 

Ick heb van Lijntge gehadt een lap slecht armesij van 3 elle min een half fierendel, die elle het 

alhen gegouwen 3-6-0. Nu ick het altemael heb nu h geef ick 3 gulden voer die elle, komt 2-

12-8 tesamen 8-12-8. Ick sal daer een schorteldoeck of maken daer ick 7 fierendelen min een 

sestienendel toe hebben moet ende van die ander lap sal ick een munnijnckxkap of maken. 

Daer nemen 3 fierendelen toe, dan ick wil mijn wel wat groter hebben.  
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Ick heb noch van Lijntge een lap gekoft van dubbelt kaf gelicken mijn sloijer is van een elle 

ende 3 sestienendelen lang voer een kron om 2 andere kappis of te maken om die kijn toe te 

knopen, het gelt omtrent bij die elle 6 of 7 vertich stuivers.  

 

Ick heb noch 3 elle schorteldoeckxbant van Lijntge gehadt, komt 6 stuivers tesamen, het is 

ronde bant.  

 

Ick heb Gijsbertge van Nesse dat sij tot mijnenden quam een Uuterste tafelkoeck gekoft van 4 

stuivers tot haer mart met een Schonhofse kock van 3 stuivers tot haer mart.  

 

Ick heb in die mart 3 houten osschuttels gekoft met een hol houten nap daer die man 3 stuivers 

of hebben wou, tesamen voer 5 stuivers. Maseur het die nap met 2 schuttels ende ick een 

schuttel daer ick een stuiver voer haer voer gaf. Noch heb ick haer 2 grote pollepels gekoft 

voer 4 stuivers tesamen, noch heb ick maseur een houten nap gekoft voer 3 stuivers ende ick 

hebber voer mijn eeven grot gekoft van lijndenhout voer een rijael, dan hij is wel 10 mael 

starker, saijt hij.  

 

Ick heb Anne Jans, mester Jochems wijf een flepkap laten maken van Frans armesij dat ick 

van Lijntge gekoft hadde, die elle koste mijn 3 gulden ende sij hetter een elle min een 

sestienendel toe, om dat ick se grot wou hebben anders nemt sij er 3 fierendelen toe, komt aen 

gelt 2-16-4 ende van maken haer gegeven 10 stuivers, komt te belopen 3-6-4.  

 

Harmen Jacopse heeft mijn een paer enckelde Spaens leren schoenen gemaeckt, daer ick hem 

een gulden of gegeven heb.  

 

[rechterkolom]  

 

Ick heb van Lijntge gekoft 22 elle damast kamelot dornickx, het geen sij voer het bet houwen 

tot een tabbert met noch een paer mouwen meer daer toe voer 1-6-4 1-4-0 die elle, komt tot 26 

gulden, met 20 elle kant pomet van een rijael die elle, komt 3-10-0 te belopen. 18 18 elle moet 

Eefert maer hebben tot die tabbert met die 2 paer mouwen, dan ick heb noch 2 elle meer 

genomen als het breckt om me te versien, noch heb ick van haer 10 elle lijnt gehadt van een 

rijael, komt 1-15-0, van dese 10 elle lynt isser 3 fierendelen over gebleven ende van die 22 

elle pomet isser 8 elle overgebleven, maer daer is oock noch tot een paer mouwen merder 

genomen. Ick heb noch voer 4 stuivers aen sije galon gehadt om voer bij die haken heen met 3 

strenen naijsij ende Eefert Janse van maken gegeven 4-10-0. Het is over die selste voer van 

het lijf van mijn manijste ferwielen tabbert, soo dat mijn die tabbert omtrent kost 37 gulden.  

 

Ick heb mijnheer Kater saterdaechs doen het woensdaechs daer aen Sinte Markis wesen sou, 

duer Age Jacopx mijn beste rijpstijck pekelflaijs gestiert met een grote knor daer bij om het 

merchs wil ende Age gaf ick een moij klaijn rijck rijpstijcke van die tusken baije uut komen, 

voer haer brengen.  

 

Ick heb Griet Jans te Lijmme, Niesis moer, een rij roeckt flaijs gestiert, daer men die iuesye of 

maeckt.  

 

Heinderijck, neef Van der Burch knecht, het van boven van die mouwen van mijn wol 

damaste tabbert Griet Jans te Limmen een kaproentge gemaeckt na Marrijttge Dirckxen 

patroen ende maseur het die foering gegeven ende nicht Katryna het lijnt.  
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Ick heb 7 fierendelen genomen min een half sestienendel van het Franse armesij van Lijntge 

tot een schorteldoeck ende ick hadde 7 fierendelen min een sestienendel tot mijn klepkap 

gehadt ende daer was 3 elle min een half fierendel aen, soo dat ick noch 3 sestienendelen over 

gehouwen heb.  

 

Ick heb Guirtge Garbrants doen mede een rijpstycke uut die sij gestiert dan groter als Agis 

was.  

 

Maseur het aen die kuijper bij harenden die butter fierendels verkoft voer een schelling ende 

die kinnitgis voer een halfe schelling, gelicken ick hem mede 3 kinnittgis heb laten brengen, 

daer ick 9 stuivers voer heb gehadt. Dese vates het Age aen een ander verkof, sonder dat ick 

moet weten wie.  

 

Ick heb Age Jacopx een paer wolle damaste mouwen laten maken, het buijtenste van een klet 

van mijn wolle damaste tabbert ende het bijnnenste nieut van dieselffte blom met strijckes op 

die arm, daer ick haer 8 stuivers van maken of gegeven heb.  

 

Ick heb van Marijtgen Arents in het gasthuis een paer houten bovet kandela kaersen gekoft 

voer 15 stuivers die sij van petemuet Grietge Isbrants hadde ende die oock noch al van haer 

muet Engel Klaes ende heb ick nu mester Klaes Heck laten verschilderen met gout ende wit 

ende koluer, daer 1-2-0 aen gout ende silfer aen gegaen is ende 18 stuivers van een dach 

wercken, soo dat mijn die kaersen kosten 2-15-0 ende mijn witten kosten in Brabant 2-0-0.  

 

Ick heb van nicht Van der Burch een kombasse over g[e]nomen da met suart laken daer mijn 

suster wel eer een pont grot voer gegeven hadde, die ick haer nu weder gegeven hebbe, komt 

6 gulden.  

 

Ick heb Eet Aeriaens weder een dach hadt te wassen, daechs na maij, soo als wij 5 weken 

kleren hadden ende ick hadder een nieut hemt bij, komt 10 stuivers.  

 

[fol. 89] [scan 77.45] [rechterpagina]  

 

[linkerkolom] 

 

Mon frere Nobel het mijn mede van Amsterdam gebrocht een fatge van 7 stop Rijnse wijn, 

dat ick mijnheer Kater geschoncken hebbe van Schaijke, het die wijn was nu 9- 9-7-8 ende die 

inpost is 2-8-0 ende die statsexsis is 16 stuivers, 3 grot van in brengen, een oortge die man in 

het huise, van vracht 3 stuivers, komt tesamen 12-16-0.  

 

Ick heb Jan Pieterson een dinch laten setten op mijn saeltgis schorstien voer die ouwe faers, 

daer hij 12 stuivers van maken of hadde met 2 stuivers aen spijckers ende 2 stuivers aen hout. 

Vorts was al het andere hout mijn aijgen ende ick heb tot Alleberden voer 5 talfe stuiver aen 

grauwe ferrv daer toe gehadt, komt noch te staen voer 1-0-8.  

 

Ick heb Willen Tuenisse een koperdraedt laten buijgen daer mijn nueckpijpe aen hanckt, daer 

ick hem een halfe stuiver of gaf.  

 

Ick heb tot Jacop Florijssis gehadt 295 stentgis die fluettelarijssis om mede in mijn kuekentge 

te setten, daer mijn isserwerck hanckt ende bij d om die sekret hen tot het bon toe. Sij hebben 

dese laten backen, om datten sij niet genoch en hadden. Nu heb ick se tegen 4 gulden het 100 
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moeten betalen, maer mijn andere heb had ick gehadt voer 3-15-0, komt over die 295 te 

belopen 11-16-0. Kornelis Maertse van 3 dagen wercken gegeven 3-12-0, noch het Krijn 4 

stuivers gehadt van 2 lijssis aen te spyckeren om die stentgis een del op te setten. Het waer 

mijn aijgen hout, noch het hij 3 stuivers gehadt doen het goet ge daer aen die muer gespijckert 

wordt. Te weten het isser om die gaten een del te boeren tusken die stijentgis in, noch aen 

kalck gehadt 15 stuivers, soo dat het mijn noch wel kost 16-10-0. 

 

Ick heb van maseur Nobel 8 stijckx laske gekregen van [lu]ergoet, 4 grotachtichge met 4 

klaijne om boven aen in mijn mouwen van mijn borstrock te foeren om die warmte.  

 

Ick heb tot Kornelis Dircksis in het Paijglop een stoel groene stoel gekoft om in mijn 

kuekentge te setten voer 13 stuivers ende waer het van eskenhout soo most se een gulden 

gelden ende een slaechge klaijnder is elf stuivers ende als ick mijn ouwe stoeltge weder groen 

geferruft wil hebben, soo moet ick een rijael geven.  

 

Papegayen Age is tot mijnenden weder in haer heuir gekomen den 8 november anno 1644 

ende sij isser weder uut gegaen den 5 maij anno 1646, soo als sij er nu weder anderhalf jaer 

gewont het ende ick heb haer boven die 28 gulden die sy in het jaer won, noch doen sij gong 

een dukaton geschoncken, komt 3-3-0 om dat sij nu een fierendel jaer hier allen gewest is, om 

dat Anne Pieters te Lichtmis gegaen is dat ick is tegen 31-3-0 in het jaer gewest ende 

Dieuertge die ick een half jaer allen gehadt hebbe die hadde 30 gulden in het jaer gehad ende 

die was noch allen in die plaets dat ick nu een waster gehadt hebbe. Age blef noch snachs 

slapen ende doen ging sij smorgens.  

 

Ick heb Griete Pieters die kostris doen die kerck schon gemaeckt was 1-11-8 tot nieuwe 

matten gegeven ende Gurte Garbrants geeft 12 stuivers ende tot paters gaf sij merder.  

 

Ick heb tot Froutgis hier after een besemstock laten kopen, daer ick een braspenninck voer 

gegeven heb.  

 

[rechterkolom]  

 

Doen Age sonnendaechs smorgens terwil ick te kercken waer van mijnenden ging, doen quam 

manendaechs savens over half tienen Saerte Marsis weder tot mijnenden in haer heuir, soo als 

ick snachs allen in huis gewest waer, dit was op den 7 maij anno 1646.  

 

Wellemet Jacopx die wij nu Willemmin hieten is op dinsdaechs in haer heuir gekomen, 

wesenden den 8 maij, dan sij hadden het bedongen niet eerder te komen.  

 

Ick heb een iser om in mijn kuekentgis haert te leggen gekoft met een kolck daer in tot Engel 

Huijbertsis op het hoecke van die Fismart, die Trijntge Riedewijckx105 het, het wecht 191 

pont, het pont is een braspenninck, komt tesamen 11-18-12 ende 3 stuivers van tuis te kruijen. 

Het is qualijck 5 talf voet lang ende qualijck dardalf voet bret, maseur hetter ock soo een met 

noch een klaijnte.  

 

Ick heb met mon frere ende Nobel ende nicht Anne met sijn aijgen wagen tot Warmen 

Huijsen gewest, manendaechs voer Pijnster na Warmhuijsen gewest om Jan Mynheers son 

Kornelisen wille, doen hij wech getegen was metter won. Wij ren te hal eenen uut ende Out 

                                                 
105

 Trijntje van Riedewijck, begrafenis op 20 mei 1662 te Alkmaar. Grafnummer: M.G. no 319.   
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die foerden ons, om dat Loef wech was ende die ander noch niet gekomen en was. 8 stuivers 

hadde van rijen ende 1-1-0 verdroncken sij, soo dat ick mon frere die 1-9-0 weder heb 

gegeven. 

 

Ick heb mijnheer Kater ende heer Gerrijt elx elckx een 1-8-0 gegeven om mijn moeder 

salijgers 34 jaergetij in stijltge te lesen, bij heer Kater had ick die gracij doen se maseur liet 

lesen, dat was dondersdaechs voer Pijnster, soo als alle die maechden die gracij hadden ende 

vrydaechs daer aen doen se heer Gerrijt las, doen hadt ick die gracij bij hem.  

 

Ick heb Harmen Tijmense vrijdaechs voer Pijnster savens te half negenen noch laten halen, 

om . dat Saertge after in die port die dachsluetel in het nachtslot verwart hadde, daer ick hem 

2 stuivers of most geven van uutdoen ende sijn kint dat hij bij hem hadde gaf ick een stuiver 

om koeck te kopen.  

  

Ick heb Kornelis Maertse 2 dagen te werck gehadt doen ick het isser in mijn kuekentge liet 

leggen, komt 2-8-0 ende sijn opperman anderhalfe dach, komt 1-4-0 ende ... stuivers aen 

kalck, komt tesamen …  

 

Ick heb Jan Pieterson een dach in mijn werck gehadt dat hij die got onder het luick in die 

koker vermenden, komt 1-6-6 ende noch aen hout ende sij spijckers daer toe gedaen 0-15-0, 

het drempeltg onder mijn sekretduertge is daer mede in gerekent, het hout ende het 2 isser 

houfassis.  

 

Ick heb Harmen Tijmesse baij die klijncken van die duer bij die back laten vermaken, daer ick 

hem 14 stuivers of gegeven hem heb.  

 

Ick heb tot Neltge Isbranden op die Mient gehadt een boenbarstel van 6 stuivers om dat 

Willemin die ander in die wech het laten fallen met die osschuttel, dan die kregen wij wij 

weer. Met noch een witquast van 8 stuivers met noch een klaijnachtijchge wrijfbarstel van 11 

stuivers, komt tesamen 1-5-0.  

 

Ick heb 6 stuivers gegeven voer mijn 4 emmers emmergelt met noch 3 grot daer na van Anne 

Jansen emmer.  

 

Ick heb van Kornelis Kornelisse 100 mant turf op gedaen van 29 gulden ende over jaer was 

hij van 26 gulden ende over 2 jaer 25 gulden. Met 2-10-0 van dragen ende 10 stuivers aen die 

geen die boven gewest is, komt 3 gulden tesamen.  

 

Ick heb een fierendel van 3 gulden die ton laten soo het uut het gijl quam, na Pijnster laten op 

mijn maertse biers half fat gieten ende hebben 't voer klaijn bier uut drincken.  

 

 

[fol. 89 verso] [scan 77.46] [linkerpagina]  

 

[linkerkolom]  

 

Ick heb Pieter Janse, die silfersmit tot Haerlem, die mester Kornelis Schilders dochter het, 

laten maken een mueninchkop gelicken pater Dirck het, die hij mede gemaeckt het. Ick liet 

het hem weten 14 dagen voer Paese ende hij begon se Palm te maken ende hij brocht se op 

berch sonnendaechs voer Pijnster tuis, wesende op den 13 maij anno 1646, soo dat se in 7 
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weken gemaeckt was ende sij wecht aen silfer 236-8 ende 236-8-0 ende van fasoen wou hij 

hebben 70 gulden, en quam tesamen 306-8-0. Ende paters kop die Trijn Nanne het laten 

maken bedroech aen silfer 254-2-0 ende van fasoen hadden hadden hij 65 gulden gehadt ende 

ick betaelden se altemael aen rijckxdaelders, soo dat ick hem doen gaf 125 rijckxdaelders, 

beliep tesamen 305 gulden, soo dat ick nu noch een gulden minder gaf als hij saij ende 4 

gulden merder als Trijn Nanne gegeven hadde ende al hoe wel dat paters kop 17-14-0 

suaerder aen silfer wecht, soo wilde Trijn Nanne noch liever geroylt hebbe om dese. Sij en het 

niet binnen mijn duer gewest, ick heb se van Trijn Nannes gebrocht, soo als ick die man 

betael daer betaelt hadde tot mijn susters maer laten kijcken ende heb se vorts te 8 uren ofte 

soo savens tot mijnheer Katers gebrocht. Dese silfersmit wont in die Bagijne Straet.  

 

Ick heb mijnheer Kater een dukaton gegeven van 3-3-0 om 1 korperraeltgis te maecken in 

dieselfde kop, hij saijt dat daer noch over gelopen is, nu heb ick hem noch een gegeven, komt 

tesamen 6-6-0 om noch een te maken. Jannijttge Kornelis in die kas en begert voer het naijen 

niet te hebben.  

 

Ick heb Klaes Teuisse een bollijttge in die kop laten draijen daer ick hem 8 stuivers voer 

gegeven heb, het is ipenhout ende Trijn Nanne hetter een after die Waech tot Jan Tamses haer 

nichten man laten draijen, daer sij 10 stuivers voer gaf. Het haer is wat hoger als het mijn is, 

dan mijn is moeijer.  

 

Ick heb Jacop Raijerse 2 boterkinnijttgis verkoft voer 6 talfe stuiver ende hij het mijn tobben 

met 2 oren wat versien, daer ick hem 4 stuivers of gegeven heb, die bom het hij een nieut 

stijck in geset ende oock wat hoger gelaijt.  

 

Ick heb manendaechs doen het Schorel mart was, ten eeten gehadt maseur met baij haer 

dochters ende met nef Van der Burch met sijn broer Arenaut. Mon frere most die mael tot 

Amsterdam wesen ende ick sou noch wel gewacht hebben, dan neef ende nicht die wilden na 

Spr Uuttrecht ende mogelijck al na Spa, als datten die lang uut wesen souwen ende eerder en 

hadden ‘t niet gelegen gekomen. Ick hadder mijn broers salijgers kinderen die eerste mael 

daer weer bij, om dat Gertruijt die eerste mael van Delft tuis gekomen was, wij waren met ons 

achten, ick hadde een geson andij harst die ick doen savens stofden met krenten ende 

lamoenen ende een grot klalfs kalfsborst met een grote lamsbout, een eenpastaij die ick selfs 

gebacken hadde, met een mangeltort van 1-4-0 ende 8 kommen bij lest, 2 met rom, 2 met 

kransen en met Napels musschuit, een met makrons, een met schukerde amandelen, een met 

schuikerde anijs om die veranderrijnch ende anderendachchs hadden ick weder daer op Sijte 

Maertens dan sij wat na quam, Marijttgen Arents in het gasthuis, Trijn Nanne, Lijsbettge 

Klaes, Gurtge Garbrants, Gurt Jans die naijster ende Jannijttge Kornelis met Age Jacops ende 

ick hadden Marijttgen Dirckx met Trijntge Sijbrants mede genot, dan, om dat Marijttge 

Dirckx alsulke pijn hadde, soo en kmocht Trijntge oock niet ende Lijsbetbet Klaes krech tot 

hier noch sulcke opstychgen dat sij noch eerst te 9 uren savens tuis gelaijt worde onder die 

arm. Ick hadder voer aen een stijck sprenckt fles met een schapshoft ende doen die 2 platelen 

met gebraen ende die andij harst in die midden endt, doen na 6 kommen, 2 met rom, 2 met 

kransen, 2 met rasynen ende mangelen ende savens brocht Gurtge Garbrants noch mijnheer 

Kater die lamsbout fort met die noch al grot was met die hellijft van het kalfsborst onder die 

hoijck.  

 

[rechterkolom]  

 

Ick heb weckx na Pijnster gehadt een fatge van 4 dalf stop witte Franse wijn voer 3 gulden 
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met een stuiver van in brengen van Maerten Harmisse.  

 

Ick heb weckx na Pijnster een prockerasy van Aris Kornelisse laten schryven, daer ick hem 6 

stuivers van schrijven gaf, met 4 stuivers van voer het segel, daer ick Pieter Tuenisse van 

Sijnte Maerten folle last geef om het gerecht op mijn kant te laten komen, van wegen die geen 

mijn gewelt soeckt aen te doen.  

 

Ick heb Heinderijck mijn glasen in mijn kuekentge laten vermaecken, om dat Wendel die een 

altemael laten stijcken fallen, daer ick 1-4-0 van mijn glas noch hadde met noch 1-3-0, dat hij 

daer toe de ende 13 stuivers koste die roeden van vermaken met 4 nieuwe daer toe, komt 

tesamen 3 gulden ende die ramme kosten 2-10-0, komt tesamen 5-10-0.  

 

Ick ick Age Jacopx op Haijlich Sakramentsdach 3 kaersis laten op steken, het stijck van een 

stuiver.  

 

Ick heb Age sonnendaechs daer aen, doen het Haijlijch Bloetskasse op het autaer stont, weder 

laten die kaersen versieren over die heele kerck ende op het autaer hebben sij 7 halfponts 

gehadt met half fierendels kaersis op die engelen, komt tesamen 3-10-8. Die engelen hebben 

nu noch niet gestaen, die 7 kandelaers komt 3-17-0.  

 

Ick heb doen ick weckx na Pijnster onse mijn suster met haer folck gehadt hadde het overlop 

van die mangeltoert aen drien gesnen ende hebber Pieter Kornelisse in het gasthuis, om dat hij 

niet wel en was, met Lysbet Klaesen muetge ende onse Dieuer pat Jans daer bij elckx een 

stijck of gegeven.  

 

Mon frere Nobel het mijn van Falckenburgen, doen hij tot Amsterdam was, een fierendel sij 

me gebrocht voer 3 gulden, daer sijn 29 grote strenen in.  

 

Ick heb die voerts eerste mandemaecker van die over sij van die Leet, daer die manden uut 

hangen een paer enckelde hortgis voer mijn rammen in mijn kuekentge laten maken, daer ick 

1-2-0 voer het paer heb moeten geven.  

 

Heer Gerrijt het op pijnsterdach die eerstemael dat se gebruijckt was, Tijse gemuenicht uut die 

nieuwe kop.  

 

Ick heb Krijn 4 stuivers gegeven van het kasse op se ende of van het autaer te tijllen.  

 

Willemoet het mijn kockmes gebroken ende Saerte hadden weder een ander gekoft buijten 

mijn weten, daer sij 4 stuivers voer gegeven hadde ende het styckende mes toe het geen haer 

noch een stuiver verstrecte soo sij say, maer ick heb haer die 4 stuivers weder gegeven.  

 

Ick heb van Gurtge Garbrants een schabel gekoft voer maseur Nobel van 5 talf voet mede 

lang als die tafel, die ick voer haer voer 3 gulden gekoft hadde ende het is mede eeven hoech 

ende eeven bret net als mede die tafel was, het heeft een grot boen ende nergens geschent voer 

1-14-0 ende nu heeft er Jan Kornelisse 5 stuivers aen verdient met wat lissis aen te lijmmen 

ende die voeten die bloctgis aen te spijckeren, soo dat het nu komt te staen op 1-19-0. Het 

schabel tot Schagen gekoft voer 1-8-0 ende Jan Kornelisse verdiender 14 stuivers aen, quam 

tesamen 2-2-0.  

 

Ick heb voer mijn andere 5 stuivers gegeven.  
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Ick heb van Gurtge Garbrants 2 pulleborden daer in het één een koninckxhoft in staet ende het 

ander een koningshooft. Sij wou se haest te wech goijen, saij als dat sij daer geen mer gang in 

en hadde ende sij en begerden daer geen gelt voer ende ick gaf haer een schelling, sij en wou 

‘t het met gewelt niet hebben.  

 

Ick heb voer mijn andere 5 stuivers gegeven.  

 

[fol. 90] [scan 77.46] [rechterpagina]  

 

[linkerkolom]  

 

[Ick heb] saterdaechs onder het octaef van het Haijlijch Sakrament van Age gekoft 4 briefis, 

daer het kapellyttge van Onse Liefe Frou te Lijmmen in het klaijn in staet, met noch 2 van die 

opgang ende die ondergang van het menschenleven van manpersoenen. Het kapellittge heb 

ick nicht Van der Burch, nicht Anne ende Gurttge Garbrants elckx een of gegeven ende 

Gurtge hetter mede noch een van smenschen leven, het stijck kost 4 stuivers, komt tesamen 1-

4-0 ende ick heb hebber selfs van elckx een gehouwen. Noch heb ick een grote prijnt doen 

mede gekoft daer Onse Lieve Frou met haer lieve kint in staet met een rosenkranse ronts om 

haer voer 12  stuivers ende anderdaechs krech ick er een van mijnheer Kater, eeven grot, daer 

Fronijka in staet met die suetdock van Onse Lieven Heer in haer handt, maer mijne is moeijer.  

 

Ick heb mijn prijnt van Onse Lieve Frou die mijn voer 12 stuivers stont Jan Aeriaense een 

Italijaense lijst om laten maken van suart ebbenhout ende van afteren een eeken bortge, daer 

eerst een wit pampier op geplacht wort ende dan die print, daer ick hem of gegeven heb 1-6-0 

ende Heinderijck van een spiegelglase daer voer te doen 5 stuivers, komt tesamen te staen 2-

3-0.  

 

Ick heb tot Lijsbet Kornelis in die Star gehadt 4 bos droechde schollen van 5 stuivers het snes, 

komt tesamen een gulden.  

 

Gurtge Garbrants het in die Heen in die Lange Straet 8 stuivers moeten geven voer een 

silferen lepel van maken met een leutge boven aen, dan sij hadden daer mest 10 stuivers of 

ende ick heb het tot Trijn Janse dieselfde lepel gestiert om te vragen ende sij seggen 10 

stuivers ofte wel elf ende 12 stuivers, oock na datten sij suaer sijn.  

 

Ick heb mon frere, maseur met nicht Anne te gast gehadt, doen Willemijn na Memelijck was. 

Op die warmme petel met een lamsbout daer bij ende oock had ick 3 pastaijtgis laten backen 

van 8 stuivers het stijck, daer ick Marijttgen Dirckx ende Lijsbet Klaes een tesamen of 

stierden met elckx een paar rijbbijttgis van die bout daer bij met 2 of 3 stijckis brot daer bij 

ende anderen daechs stierden ick Pieter Kornelisse in het gasthuis een pastaijtge, daer een 

fierendel of gesnen was met noch een grot stijck van die bout daer bij, om dat hy niet wel en 

is.  

 

Ick heb in junij mijn ouwe maertse bier van over jaer opgefolt met en fierendel klaijnbier van 

3 gulden die ton, soo als het eerst uut het gijl quam om gelijck nu met malkander op te komen, 

het geen nu heel moy is ende nu sellen ‘t die massens met malkanderen uut drincken.  

 

Ick heb op den 12 junij anno 1646 Frerijck Jacopse gegeven 5 halfe rijckxdaelders tot behoef 

van die schameluij, komt 6-5-0.  
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Ick heb op die Let tot Heinderijckis son gehaelt loot klaijne folij, voer 5 halfe stuiver.  

 

Ick heb tot Stoppe een stuiver aen olij van witte lelijen laten halen, het geen Lijsbet Klaes 

mijn te raden gegeven hadde voer aembaij ende pet peet ty Trijn Nanne die sprack van 

popelijoenolij dan die hemden worden daer lelijck of ende Marijtgen Arents die sprack van 

worteltgis die men in sijn kleren naijen, dan sij sou sien of se mijn wat gaf.  

 

Mester Kueninck het Trijntge Sijbrants wel een raet gegeven om te gebruijcken tegen die 

slaperijcheijt, het geen, saijt hij, komt duer die schuerbuijck, het geen Lijsbet Klaes dan mijn 

mede saijt dat sij nemen sou voer een stuiver aen per peperwortel ende sieden daer een del 

schijves of ende sieden ‘t in een pijntge waij wat op ende drijncken dat dan gelijcken ick nu 

mede doe.  

 

Ick heb Harmen Tijmense gegeven 12 stuivers voer een paer henggelissen die boven op het 

het platte neffens die kuekenglasen aen een bort wesen sal, dat over die wech leggen sal om 

datter geen goet in vallen sal, met 4 krammettgis daer bij om aen die hortgis te doen in onse 

kuekentge voer die glasen.  

 

 

[rechterkolom]  

 

Ick heb een silferen lepel van maseur Nobel gehadt tegen die sij wel eer van bestemoer gehadt 

hadde met een vergulde leutge boven op, gelicken ick daer oock een van haer gehadt hadde 

ende vorts soo heb ick er noch 6, dat bestemoers lepelen waren die sij bessichde, soo dat ick 

daer nu 1-8 8 eevenallelens heb met maseurs. Sij woech net 3 loot aen silfer ende dat tegen 1-

8-0 het loot, komt tesamen 4-4-0 over die 3 loot. Nu laet ick se Engel Aertse alle 8 weder die 

leutgis eens over vergulden, daer ick van het stijck geven moet 8 stuivers, komt tesamen 3-4-0 

ende maseurs lepel kost mijn nu 4-12-0.  

 

Ick heb tot Klaes Korn Teuissis die wieldraijers broer, die besijen Seger Aeriaensis op 

Dronkennort bij die Schippers Brech wont, een santlolopertge van een half ur gekoft voer 4 

stuivers, met een boenbarstel van 6 stuivers, met een schuijte van 6 stuivers, allebay van 

pruijs haer.  

 

Ick heb Engel Aertse mijn goutwichge laten wat verstellen, daer ick haer hem 2 stuivers of 

gegeven heb.  

 

Doen Borst mijn of loste, doen gaf hij mijn 1000 gulden aen rijckxdaelders met 3000 ende 

217 gulden aen Franse kronen, die 217 gulden was voer een maent renten merder als een jaer, 

maer ick most noch 16 gulden ruijm gehadt hebben voer noch een maent, het geen hij niet en 

begerde te geven. Ick most 33-6-8 gehadt hebbe voer 2 maenten ende hij gaf mijn maer 4 

France kronen, soo dat mijn noch soo veel quam.  

  

Ick heb Gertruijt van Nesse op Sinte Engelmondendach, wesende den dondersdaechs, soo als 

het sonnendaechs Sint Jan wesen sou ende soo als sij weder anderendaechs na Delft gaen sou, 

soo als sij 7 weken tuis gewest hadde, mijn quam adieu seggen, een Franse kron gegeven 

weder tot een hadieu.  

 

Ick heb tot Jacop Willebortse, die boeckebinder gehadt 2 stomme passijboeckis van 5 talfe 
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stuiver het stijck met een boecke van het leven van Marija Maddalene voer een rijael, komt 

tesamen 13 dalfe stuiver, daer ick onse Gertruijt106 een of gegeven heb met het boecke van 

Marija Maddalene, om dat sij sin in allebaij hadde ende die andere stomme passij sal ick 

Gijsbarte van Nesse107 geven.  

 

Ick heb mijnheer Kater 2 dagen voer Sint Jan een halfe rijckxdaelder gegeven om een dinst 

voer mijnselfs te lesen, komt 1-5-0.  

 

Marijttgen Arents die nemt een mengelen melck als sij saen maeckt ende die koecken sij 

dinchsdaechs savens een wil wat op ende doen roerden sij se tot dat se kout was, om datter 

geen flies op komen sou ende doen got sij een f p koppe met karnemelck daer anderen daechs 

in ende liet dat doen staen om saterdaechs doen sou sij daer een slepe rom in doen, om dat het 

sonnendaechs Sint Jan wesen sou, soo als sij er slecht folck daer op hebben sou ende anders 

sou sij daer noch aijeren om die geltge in gedaen hebbe. Maer als het warm weer gewest 

hadde, soo en sou het soo lang niet hebbe mogen staen, maer het het is nu heel kous.  

 

Ick heb van maseur Nobel 2 blomkannijttgis gekregen, daer die naem Iesus ende Marija op 

staet ende wel eer gekomen sijn van mijn pet Marijttge Dirckx ende nu hebb ick er een paer 

pulleborden in geset ende maseur heeft onse Anna weder een paer andere blompottgis gekoft, 

die in die ste staen op haer kamertge voer 12 stuivers met noch een wat klaijnder voer 4 

stuivers tot Trijntge Garrebbrantse.  

 

Ick heb een kinnijttge butter van het wijf te Karsterkom gekregen die wat schel siet ende daer 

ick tegen die winter mede een kinnijttge of gehadt hebbe, die was geblomt, maer dese niet, 

voer 12-10-0 het kinnyttge op den laesten julij, het wijf hiet Hilgont Gerrijts.  

 

Lijsbet Klaes saijt dat konfijtge rosemaraijn gedeldige goet is voer die memorij.  

 

 

[fol. 90 verso]  [scan 77.47] [linkerpagina]  

 

[linkerkolom]  

 

Trijntge Sijbrants hadde een ruijchge wrijfquispel gekoft voer haer van prushaer voer 13 

stuivers op het Fnisse, die sij myn over gedaen heeft.  

 

Ick heb van Aechtge Remme een stijck speck gehadt van 6 talf pont voer 5 stuivers min een 

oortge het pont.  

 

Ick heb van Anne Jans hier after een schuijte om te wrijven over genomen van pruijs haer 

ende het is aen baije enden plat, voer 6 stuivers.  

 

Ick heb een 1000 eeken houten op gedaen van 4-17-8 het 1000, Neltge Willeken hadden die 

kop gemaeckt, nu dien ick noch wel een 1000 boecken hout.  

 

                                                 
106

 Gertruijt, Geertruijt van Nesse (1634 – 1658), dochter van Maria’s broer Gijsbrecht van Nesse  
107

 Gijsbarte, Gijsbertha van Nesse (1637 – 1698), dochter van Gijsbrecht van Nesse  
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Ick heb Jan Pieterson, tijmmerman, het die son van Pieter Maijertson, mijn block gegeven dat 

after in mijn kueken plech te staen ende was noch van die wortel van mijn pereboem, dan het 

begost al fast te molsemen, maseur en hadden ‘t niet willen hebben.  

 

Ick heb Albert Janson gegeven van een en ander van hout ferruwen 3-6-0, soo als mijn turfkist 

in die afterste kueken ende masuers banck die in het emause staet, het block, een stoeltge, het 

flotge, het decksel op die soutton, baij die plancken die op die bancken leggen ende vorts het 

luijck op het platte, gewit mijn rammen hier in het kuekentge hier after.  

 

Ick heb Jan Pieterson gegeven 4-9-12 soo van wercken als v met syn knecht als van hout, 

doen hy mijn rammen maeckten, die 2-10-0 kosten van hout met het bort over die wech op 

mijn platte.108 

 

Ick heb van het jaer turfgelt gegeven Itge, Beiaterrijs, blijnde Marijttge, Neel Sijmens, die 

Berger, Annijttge Hamme, het bestevaertge die tot Jacop die boeckebinders wont. Ick heb die 

Berger in die plaets van 18 stuivers gegeven 2-10-0, om dat sy soo klaechde.  

 

Ick heb van het jaer die gracij gehadt van op Kornelisse nichten jaergetij, het geen noijt en is 

gebuert gewest.  

 

Onse Willemijnen jonste suster op een nae, Kornelisse is hier vrijdaechs gekomen met 

Willemijnen doos om dat sij tuis gewest hadde ende is saterdaechs daer na, doen sij hier een 

weck gewest hadde gevoeren. Ick heb haer 2 mael elcke raijs 2 stuivers gegeven om dat sij 

altemet een botschap gedaen hadde, om dat wij in het schon maken waren.  

 

Ick heb op den 9 junij anno 1646 mijnheer Kater 10 rijckxdaelders gegeven tot behoef om die 

prijsen een del om te laten kopen, komt 25 gulden.  

 

Ick heb tot Engel Aertses gehadt een koperen rijnckebel met 4 bellittgis daer ende een witte 

tant daer in ende oock mach men daer op fluijten, voer 14 stuivers ende noch een koperen 

ketting daer in van 4 stuivers, komt tesamen 18 stuivers, die ick Niessis kint Sijfert te 

Lijmmen gegeven heb.  

 

Ick heb weder op den 11 julij tot Aeriaen Elkes mijn fate met eeck laten follen, daer 4 dalf 

mengelen in laten gegaen is ende het mengelen is van 14 stuivers, komt tesamen 2-9-0.  

 

Ick hadde mijnheer Kater 3 Franse kronen gegeven tot die houten, versilferde kandelaers die 

hij doen krygen sou om op het klaijne autaertge te setten ende doen deden sij 5 gulden ende 

die kandelaers souden omtrent 14 gulden kosten ende doen se quamen en stonden sij mijnheer 

niet aen ende nu het hij se op die Schermer gestiert ende die koperen die hij nu op die stee uut 

Brabant gekregen het, daer het hij 9-2-0 voer gegeven, soo dat hij nu 4-6-0 over hout, want sij 

nu geen meer en doen als 4-8-0, want die Franse kronen sont of geset sijn.  

 

Ick heb Engel Aertse een klaijn koperen kinderen paesbortge laten gieten na een dat Aechte 

Remmen hadde, daer ick hem 1-4-0 voer gegeven heb.  

 

                                                 
108

 Zie kwitantie van 26 mei 1646. De knecht heet blijkens de kwitantie Lourijs Jansen. 
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Ick heb beginnen schon te maken op den 3 julijs ende heb Trijntge Sijbrants gehadt 13 dagen 

ende Anne Jans 13 dalfe dach ende daechs 10 stuivers, komt tesamen 12-10-0 dan ick hebber 

elckx een stuiver over gegeven, om dat het soo aen het gelt te pas quam.  

 

[rechterkolom]  

 

Ick heb Engel Aertse een lampet om water in te [doen], laten maken van een ouwe 

belblaecker, die ick gekregen hadde onder het huijsraet dat wij van suster Van Alckemaede 

hadden ende sij was oock al stijckent ende daer heb ick noch selfs in die Blauwe Hant een 

stijck kop[er] toe gekoft van 2 pont min een fierendel ende het pont is 16 stuivers, komt 

tesamen 1-2-8 daer het forste ront of wesen sou. Noch heb ick tot Klaes Sijmensis voer 15 

stuivers aen koper gehadt tot hetselfde lampet, noch Engel Aertse van maken gegeven 5 

gulden ende daer na heb ick hem  een ander krantge daer noch in laten maken om dat ick geen 

sin en hadde in het krantge dat daer in stack, daer ick weder 3 schellingen of gegeven heb, dan 

het eerste krantge heb ick eevenwel oock noch in eene kop gehouwen. Nu sal mester Pieter, 

die Brabantse schilder, die hestorij van Rabecke daer voer aen op setten met mijn wapens daer 

mede op, daer ick hem voer gegeven heb 6 gulden ende sijn dochter tot een verering die het 

altemet heen ende weder gehaelt heeft, 6 stuivers. Nu Albert Janse van vergulden gegeven 

ende die gront te leggen een gulden, soo dat mijn het lampet kost behalfen mijn belblaker, 15-

1-8.  

 

Ick heb Anne Jans hier after 9 stijckx laten in drogen schueren, te weten 5 platelen met 3 

telijoeren ende mijn waterpot die voer 2 stijckx gerekent wort, komt 5 stuivers tesamen.  

 

Ick heb tot die Engelse messemaker in die Langestraet Niessis kints koperen bellittge die tant 

weder laten in setten, om datsser uut gebroken was, daer ick hem een stuiver of gaf van in 

maken.  

 

Noch heb ick hem doen meteen een nieut lemment in mijn silferen heft laten setten, daer ick 

hem 5 stuivers of most geven ende ick mocht wel een nieut mes krijgen voer 7 stuivers met 

een moij heffen daer in.  

 

Ick heb tot Jan Willemes die kistemaker op die Leet een houten wagentge voer Niessis kint te 

Lijmmen gekoft om me te spuelen, voer 5 stuivers.  

 

Ick heb Age Jacopx gegeven voer 6 witte wassen kaersen, het stijck voer van dardalf fierendel 

fierendel om tegen den 2 augustus als het Onse Liefe Frou te Personkel is, tot die minnebroers 

brengen 4-2-8.  

 

Mijnheer Kater het mijn die 2 vergulden houten kandelaers weder gegeven, die voer het 

Haijlijch Bloetskasse plegen te staen, daer nu die koperen staen die ick mede betaelt hebbe 

ende om datten sij nu niet merder gebruyckt en souden worden, soo heb ick se genomen ende 

heb se Aelbert Janse laten witten ende met vergulden strepis doen gelicken mijn ander is, daer 

ick hem 18 stuivers voer gegeven heb.  

 

Ick heb meester Klaes van der Heeck gegeven 1-4-0, om dat hij mijn broers bort dat in die 

kerck over sijn graf hancht die 4 meerbladen die van silfer gewest hebben ende nu suart 

geworden waren, laten over witten.  
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Ick heb op Onse Lieve Frou te Parsonckel aen Marijttgen Arents in het gasthuis gegeven 12 

rijckxdaelders komt 30 gulden ende maseur hetter 14 gegeven, komt 35 gulden voer die 

baginnen van Bocksel.  

 

Ick heb tegen Hoge Lieve Frou van Age Jacopx gehadt 6 halfponts witte kaersen met 2 half 

fierendels engels kaersis om op mijnheer Katers autaer te setten, komt tesamen 3-11-8 ende 

ma seu Nobel hefter 5 halfponts te Lijmmen gegeven.  

 

Maseurs Gertruijt saijt dat sij ment dat haer suster Trijntge te Fenlo 42 gulden wijnt daer sij 

wont.  

 

[fol. 91] [scan 77.47] [rechterpagina]  

 

[linkerkolom]  

 

Jacop Janse, kistemaker, het een voet gemaeckt voer mijnheer Kater om die kommuijnijkop 

op te setten daer sij Pieter Matijse 2-2-0 of gegeven heft van snijen ende een gulden van die 

kalommattgis van draijen ende nu heb ick hem 12 gulden tesamen gegeven, soo dat hij voer 

sijn maken ende hout het 8-18-0 ende mester Klaes Heck gegeven van schilderen 6 gulden. 

Hij heeft het gewit ende vergult, met 3 beltgis van ferrv daer op geset, Sinte Lauueris voer aen 

met Sinte Matis aen die hoger hant als patronen hier van die kerck ende Sint Jan den Doper 

aen die laeste sij, komt mijn nu tesamen te kosten 18 gulden. Paters kop die stont 14-2-0 

duerder ende die mijne nu met die voet tesamen, kost mijn nu met die voet tesamen 3-18-0 

merder. Noch Jacop Janse gegeven van vermaken 12 stuivers, noch Klaes Heeck gegeven 

weder van vergulden 3 gulden, kost nu 21-12-0. Noch 6 stuivers gegeven van vergulden, komt 

21-18-0. 

 

Ick ende maseur hebben gekregen duer Marijttgen Arents van die baginen 3 haijlijchgichs met 

3 paer sierde bomitgis daer ick 2 issabelde koluerde met 2 inkernate bompis van heb met een 

haijlijche van Sinte Katrijn van Seenen ende maseur het 2 haijlijchgis van Onse Lieve Frou 

met haer lieve kint op haer arm ende sij het noch 2 inkernate rosen elckx met knoppen.  

 

Dit boven geschreven bancke sal die eerstemael op het autaer staen sonnendaechs onder het 

octaef van Hoge Lieve Frou.  

 

Albert Janse die het die hartstenen stijcken die onder die stijllen in mijn voerhuis ende in die 

gang staen ende oock die anckers aen die styllen een raijs ofte 2 ofte 3 mael over geferrift, 

daer hij geen gelt of en wilde hebben ende doen hij nu een gulden most hebben van mijn 

lampet van vergulden soo heb ick hem een halfe rijckxdaelder gegeven, om dat ick het niet 

voer niet hebben en wilde.  

 

Ick heb voer Marijttgen Arents in het gasthuis een pastaij gebacken in mijn pannijttge, daer sij 

het oock in haelde doen sij Arent met sijn wijf ende alle die vrinden tot harenden hadde ende 

oock die weerraijs van hem gaf.  

 

Lenes Dieuertge sal, saijt sij, tot Krutgis weder blijven ende sal eeven veel winnen als Klaes 

Jacopsis maijt op die Stenen Brech wint. Haer suager die selfs gesaijt hadde dat se 60 gulden 

wong ende nu heeft het Krijntge gevraecht nu het sij 8 50 gulden aen gelt met vorts soo een 

ende ander daer bij gelicken Dieuertge nu oock hebben sal ende heeft oock al van Krijntge 
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een paer moije satijnen mouwen gekregen die noch niet gestopt en sijn met een nieut borse 

daer toe datter al toe gemaeckt was.  

 

Ick heb Harmen Jacopse een paer trijpte muijlen met een paer Spaens leren schoenen daer bij 

laten maken daer ick hem 2-10-0 of gegeven heb ende tot Jan Tijsis op Fniesse gehadt 2 elle 

in een fierendel kort dan toe van die elle een ryael tenete sij en gout, noch heb ick Harmen 

Tijm Jacopse een paer muijlen ende Spaense leren schoenen daer bij laten maken van suarte 

lappis pluijs dat van mijn karsoffel over gebleven is dan elcke muijl het wel 2 lassis daer ick 

mede tot Jan Tijssis kort gehadt heb van suarte in gout van 4 stuivers die elle ende ick hebber 

toe gehadt mede 2 elle in een fierendel, daer ick Harmen van gegeven heb een gulden voer die 

Spaensse leren schoenen ende 1-8-0 voer het op maken van die muijlen 2 stuivers, maer 

minder dan of hij er sijn trijp toe gedaen hadde.  

 

[rechterkolom]  

 

Onse Willemijnen moer is hier met haer muet gekomen gwest, weckx voer Sinte Lauueris, 

wesende op een vrijdach ende dinsdaechs daer na is sij weder gefoeren ende doen is het 

gesaijt gewest bij die moer dat sij te winter blijven sou ende Saertge vraechden ick vrijdaechs 

daer aen  smorgens eer ick te kerken gong, want het doen Sinte Lauuerisendach was ende die 

gaf voer antwort als dat sij noch luij spreken most, want sij haer beraen most ende  

smiddaechs saij ick er tegen Willemijn of of sij oock iets gesaijt mocht hebben ende sij saij 

dat se saij: waer wil ick tegen die winter lopen, ick mach noch blijven. Ende savens, doen die 

kerck tot Kievitten uut waer, doen stierden sij Marijttgen Arents bij mijn om te vragen of ick 

haer elck een kron meer wilde geven, want Willemin niet minder als 40 gulden in het jaer 

wilde winnen ende dan sou sij die gotspennenck weder brengen daer sij verheuirt was. Dese 

raet worde daer op die plaets gesloten, doen Marijtte van die kerck quam ende doen sij mijn 

dit sayde, saij ick als dat haer heuir al op die 40 gemaeckt was doen ick haer heurde ende 

Saertgis op 30, dat ick van haerluij niet gedist en wou wesen, datter niet en fil fiel als of ofte 

aen seggen, want elckx met een half jaer of mocht. Ende sonnendaechs daer aen soo als Saerte 

met mijn gong na mijn susters, soo als ick daer ten eeten wesen sou, saij sij mijn onder wech 

dat Willemijn niet en wist wie die gotspenninck weder brengen sou. Soo saij ick tegen haer of 

het nu waer was ende allen tijt luegen hadde moeten wesen als ick het gehort hadde. Ende 

doen manendaechs was mon frere Nobel hier met maseur, nicht Anna ende joncker Van der 

Burch hier ten eeten ende saechternoens waer ick in die kueken doende, daer sij allebaij bij 

mijn waren, doen moecht ick beginnen te seggen wat of Saertge mijn daechs te voren hadde 

willen van die gotspenninck seggen of het waer was. Sij saij van ja, waer op ick saij dat sij 

haer wort om myn niet en behoefde te eeten, waer sij verheuirt, dat ser gaen mocht. Ende 

tegen Saertge saij ick mede hadden sij follick beschaijen dat se lange noch spreken mocht, dat 

ick haer allebaij quijtschou, want ick haerluijer mogebet niet wesen en wou dan dat sijluij niet 

from gedaen en hadde, want sij het mijn eerst hadden moeten waerschouwen dan datten al die 

luegens die sijluij wel gelogen hadde aen haerluij wel beklijven sou.  

 

Manendaechs, soo als het woensdaechs Hooge Lieve Frou wesen sou ende oock op dieselde 

dach dat ick het mijn maijsen op saij, soo hadde Annijtge Rijdders, saij Age die naijster, mijn 

daer wesen seggen of ick Gillegont oock sou willen huieren die de 4 dalf jaer als 

Alderhaijlijgen komt tot joffrou Kiesen gewont hadde ende mede grot weer om de als dat se 

tot mijnenden soude mogen komen ende dondersdachs, daechs na Onse Lieve Frou, heurden 

ick se voer een jaer, elckx met een half jaer of ende malkanderen op Lichtmis ofte blijft sij 

langer op Sint Jacop te waerschouwen elcke raijs een fierendel jaers te voeren ende sal 

winnen in het jaer 52 gulden, nu wint sij 50 aen gelt en soo dat het haest 60 is met haer verfal, 
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ick heb haer 2-10-0 tot een gotspenninck gegeven, dan ick hadde gement dat het met die 

gotspenninck 50 gulden gewest soude hebbe, anders sou ick haer een kron van 2 gulden 

gegeven hebbe ende het en mocht niet wesen. Sij sal in haer heuir komen Aldergotshaijlijgen 

anno 1646.  

 

Willemijn het haer bestet tot Abraham Tijsis dochter op die Bierkaij, daer 6 kinderen sijn 

ende sal winnen in het half jaer, saijt sij 29 gulden ende sij het 28 stuivers gehadt tot een 

gotspenninck saijt sij, sij sal een waster bij haer hebben.  

 

 

[fol. 91 verso] [scan 77.48] [linkerpagina]  

 

[linkerkolom]  

 

Ick heb Kornelis Dirckse 2 houten boemen mansstoelen laten maken van ipen stallen ende 

eskenhouten trijemen gelicken hij die besten maeckt, daer ick hem 4-10-0 voer gegeven heb 

ende Albert Janse van geel ferruwen gegeven 10 stuivers, komt tesamen datten sij mijn nu 

kosten 5 gulden.  

 

Op den 25 augustus anno 1646, hi wesende op een saterdach, daechs na Sinte Bartelmies, het 

mon frere Nobel 2000 gulden getelt voer mijn tot sijnenden binnen die duer aen die sekertarijs 

Van der Geest109. va Getelt 800 gulden aen enckelde kruijsdaelders ende 120 aen Franse 

kronen, die oock allegaer suar genoch waren, met noch een silferen dukaton ende een stuiver. 

Komt tesamen 2000 gulden, die die stat op renten hebben sal van mijn tegen die 4 gulden ten 

hondert.  

 

Ick heb op den laesten augustus anno 1646 weder gegeven v 3-7-8 voer het soutgelt gegeven. 

Het voete van die kop die Jacop Janse gemaeckt hadde ende mester Klaes Heeck geschildert 

hadde dat koste doen 18 gulden. Nu het daer na Jacop Janse noch weder 12 stuivers daer aen 

verdient ende meester Klaes eerst noch 3 gulden ende daer na noch 6 stuivers, soo dat het 

mijn nu kost 21-18-0.  

 

Ick heb Albert Janse het borrijttge van mijnheer Katers kerck, daer Synte Lauuerys, Sinte 

Michael met baij die Sint Janne in staet, laten al die lijsten daer aen vergulden ende die gront 

after die belden verlichten ende die belden aen stoppen ende vorts suarten, daer ick hem 2-10-

0 of gegeven heb. Ende Jan Kornelisse, kistemaker, heeft er een halfe schelling aen verdient 

gehadt, soo dat het kost 2-13-0. Neltge Jacopx, het bagijntge, heeft die apostelen wel eer 

gegeven aen die pastoer uut die Kuijnder ende die liess liet se Kornelis Harckse bij 

malkanderen belisten ende nu heb ick se weder laten over schilderen.  

 

Ick heb van nicht Van der Burch een frouwenhoetge gekregen van suart parsthaer tot mijn 

wellekom doen sij van Spa tuis quam met een Marij Maddalene haijlichge op satijn, heel 

ardich ende nicht Van Eenijgenburch, die mede soo een Sint Anna oock van satijn met een 

tientge van paertshaer.  

 

Ick heb Willemijn in Saertge elckx een halfe dukaton tot haer mart gegeven, komt 1-11-8.  
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 verm. Jacob van der Geest.  
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Ick heb mijnheer Kater een nieuwe kron gegeven om mijn broer salijger sijn 9 jaergetij te 

doen ende heer Gerrijt heb ick mede een sielmis voer hem in stylte te doen, daer ick hem een 

28 stuivers voer gegeven heb. In mijnheer sijn dienst heb ick die gracij gehadt ende heer 

Gerrijtde niet.  

 

Ick heb van Age Jacopx gehadt 5 halfponts gele wasse kaerse tot dieselfde jaergetij, komt  

2-7-8.  

 

Ick heb mon frere Nobel met sijn fijven maennendaechs in die mart ten een eeten gehadt ende 

savens quam joffrou Van der Burch met joncker Arnaut mede110, die ick doen oock hadde. 

Smiddaechs hadden ick een bout gehadt met een pastaij ende savens backten ick een 

appeltaert ende een paer konijnnen daer bij.  

 

Ick heb mijnheer Kater anderen daechs het overlop van mijn bout gebrocht, die noch heel grot 

was.  

 

Ick heb in die mart voer 17 stuivers aen Fries arderwerck gekoft, daer ick 2 grote platelen 

voer hadde met 2 klaijne ende dan een kommijttge ende noch heb [ick] een Berger gateplatel 

laten kopen op die oude [..]te voer 4 stuivers.  

 

[rechterkolom]  

 

Doen het vrijdaechs Sinte Bartelmies gewest [...], doen hebben ick manendaechs daer aen 

Broer Jansis, die metselaer sijn knechsis tot mijnheer Katers te werck gehadt, om op die kerck 

stentgis te setten. Te weten 10 hoech, 4 onder die bancken met 6 boven die bancken, die sij in 

dieselfde weck gedaen kregen, dan sij wrochten noch 2 dagen in die weck daer na aen het 

huis, daer ick voer aen hem betaelt hebbe van arbaijtslon 33-8-0 ende tot Eese Janse heb ick 

gehadt 1856 van 4-15-0 het 100, met noch 450 van 4 gulden het 100, noch 181 van 3-15-0. 

Dese staen op het muertge buijten die kerck om na bovenen te gaen op die trappen ende die 

van 4-0-0 het 100, die staen onder die bancken, om dat wij sayden niet genoch te souwen 

hebbe, komt tesamen 2487 stentgis ende belopt tesamen aen gelt 108-16-0. Tot Pieter 

Schollen gehadt aen kalck ende sament 16-1-0, noch tot die gistverkopers aen geen sij van het 

kapel op die Leet van 2 spiegelglasen gegeven die in het nieuwe kosijn staen, die ick mede op 

die kerck heb laten maken, 6 gulden. Noch van die roeden gegeven 1-12-0, noch tot Engel 

Huijbertsis gegeven voer 2 paer engelsis die aen het luijck staen, die voer die nieuwe glasen 

sijn met een del spijckers, tesamen 2 gulden, noch Jan Pieterse van hout ende arbaijtslon 

tesamen 21-9-0, noch heb ick Albert Janse gegeven om het kosin ende noch een nieuwe 

drempel te ferruwen 6 stuivers. Noch heb ick Sijte Maertens gegeven 5 gulden voer hael faten 

3 guldens bier voer die werckluij te drincken, noch heb ick Eese Jansen maijt 6 stuivers 

gegeven tot een vereering, om dat sy er die steentgis daer gebrocht hadde, noch heb ick 

Marijttge Louuerijs een dertiendalfe stuiver willen geven om dat sij op die kerck die stentgis 

wat aen gaf ende sij en heeft het niet begeren te hebben. Ick heb het Trijntge Maerte[ns] 

gegeven ende sy en begerden het niet. Mijnheer Kater hadde Sijtge Maertens laten tot Eese 

Janse 50 gulden brengen voer die stentgis, die onder die banck komen dan al eer al die 

arbaijtsluij betaelt gewest syn. Soo heb ick hem weder 20 rijckxdaelders gebrocht, komt 50 50 

gulden, die ick hem saij tot sijn mart te geven, om dat ick niet heb willen hebben dat hij daer 

kosten of hebben sou, soo dat het mijn komt te staen op 184-13-0. 
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Ick heb van Engeltge, die van Haerlem komt, 12 stoefen gekoft voer maseur uut haer hout 

kramen, voer mijn 2 het stijck voer een rijael, gelicken sij se bij die 100 verkopt ende het hout 

het wel een jaer gestaen als datten sij droech sijn.  

 

Ick heb van mijnheer Kater een prijnte gekregen van Sinte Tekela op Haijlijch Kruijsenavent, 

dat ick bij hem te biecht waer.  

 

Ick heb een lap laken gehadt van 21 elle in anderhalf fierendel dat ick noch gehadt heb tot 

mijn derdendel van een web van mijn moeder salijger noch daer ick het nu gesnen heb tot 3 

lakens ende maseur het haer al over lang gemaeckt tot 3 lakens ende die laet ick nu naijen met 

een platte som ende nu heb ick er tot Jannijttge Kornelisse in die kas 4 dalf elle tot een puellij 

laken toe gekoft van 1-14-0 die elle, met 7 elle laken gekepert lijnt tot die banden, die elle is 

van een halfe stuiver, soo dat mijn dat pulij laken komt te staen op 6-5-8, behalfen het naijen.  

 

Ick heb tot Pieter Tomisse, tinnegieters, een klaijne lon koppe met gatgis laten maken, daer 

ick 4 stuivers van gegeven heb om voer in het backe van mijn blijcken pyp te leggen na die 

Moeriaen toe, om dat het soo dra niet verstoppen en sou.  

 

Ick heb Marijttgen Louueris ende Trijntge Sijbrants elckx een duit daertiendalfe stuiver willen 

geven, dan die stentgis op die kerck geset worde, om dat sij se mijn wat hadden helpen uut 

schieten ende sij en hebben het niet begert.  

 

[fol. 92] [scan 77.48] [rechterpagina]  

 

[linkerkolom]  

 

[Ick he]b op Sinte Mateusenavent mon frere Nobel sijn wagen op die Burch gewest om datter 

Heinderijck die glasen een deel brocht ende mon frere Nobel, maseur, bayde nichten ende 

neef Van der Burch waren tot Amsterdam om nicht Anna haer bruijlloftskleren te kopen. 

Ende ick hadde van binnen in die wagen 3 gele stoelen met het bort van nicht daer Abrahams 

Offerhande in staet ende voer in sat Marijttgen Arents in het gasthuis ende die daer een 

botschap tot Lijmmen hadde met Gurtge Garbrants. Sij ginnen eerst tesamen te bevert ende 

het en de niet als den heelen dach als regenen. 

  

Ick heb van Age Jacopx 2 prijntgis heel klaijn gekoft van het mansleven ende frouwenleven 

voer 5 stuivers tesamen.  

 

Ick heb van het web dat 51 stalf elle lang was ende dat ick van Trijn Pieters gekoft hadde, het 

geen mijn op 1-3-4 die elle quam te staen, gemaeckt hebbe een 5 elles laken van die 2 reck 

enden met 6 lakens van 7 elle ende een puelu laken van 4 dalf elle ende ick hadde 7 lakens te 

voel voeren laten maken van 5 elle elckx van het laken van Trijntge Sijbrants, die elle koste 

mijn 1-0-4. Ick heb 4 hemden mede gemaeckt gehadt van datselfde laken.  

 

Ick heb tot Jannijttge Kornelisse gehadt 18 dalf elle laken tot 5 puelu lakens, soo dat ick daer 

nu 16 hebbe met die ick van mijn aijgen laken gesnen hadde. Die elle kost 1-6-0, komt 

tesamen 22-14-0, met noch 30 elle l gekepert lijnt van een halfe stuiver die elle tot elcke puelu 

laken 5 elle bant elck ee een bant een halfe elle. Ick laet se naijen met 2 schoijntgis.  

 

Ick heb mijn hier over bedocht ende heb noch een 7 elles laken gemaeckt van 2 puelu lakens, 

soo dat ick daer nu noch 4 toe hou, soo dat ick nu mede 7 lakens heb van 7 elle elckx ende in 
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die plaets van 5 elle bant, soo heb ick daer nu 7 elle toe genomen, gelicken mijn suster mede 

doet.  

 

Gurt Jans, die naijster, het 8 faem tou gekoft van een blanck die faem, daer sij Kronnenburch 

12 minnebroers korden of het laten maken voer die sij mijnheer die minnebroer het laten 

wijen, daer ick mon frere Nobel met nicht Anne elckx een of gegeven heb, om dat die hare 

versleten waren ende die sij nu verbranden sellen.  

 

 

Noch hadder Gurt Jans 6 laten maken van marling van die elle een half blanck, die sij 

schamelluij gege geven sou, daer ick haer 3 stuivers voer gegeven heb, nu sullen wij die 

verdiensten samen hebben.  

 

Ick heb Eefert Janse gegeven van myn manyste ferwielen tabbaert van die hangende mouwen 

een paer andere van te maken, een gulden.  

 

Ick heb op die kerck gebrant van die eene Sinte Michgiel of tot die andre toe 10 dalf pont 

engeltgis kaersen, komt aen gelt 10-9-0 het pont is 1-2-0 ende op het klaijne autaertge 35 

pont, komt aen gelt 38-10-0, nu komt er aen enttgis te goet 3-10-0, het geen daer of moet, soo 

dat het noch blijft 36 gulden.  

 

Ick heb mede van die eene Sinte Michgiel of tot die andere toe gehadt 6 fierendelen klaijn bier 

van 3 gulden die ton, komt met die exsis te belopen 20-2-0, noch een half fat suaer bier van 8 

gulden die tot 5-0-12 ende tesamen 25-2-12.  

 

Wij hebben van het jaer Folkert die schuijtfoerder van Schagen laten weckx na Sinte Michgiel 

die appelen laten plocken die een 6 van plocken gehadt heeft met [...] vracht ende wij hebben 

2 tobbens gehadt met [appe]len daer ick die grote of heb die anderen wer[...].  

 

[rechterkolom] 

 

Ick heb baij mijn brijllen tot Willem Tuenisses [ge]roijlt, daer ick 9 stuivers op toe gegeven 

heb. Noch heb ick er een koperen bril gekoft voer 10 stuivers.  

 

Ick heb Age Jacopx gegeven 7 stuivers van mijn roo buffelse rock een nieuwe stotkant om te 

naijen.  

 

Ick heb in die Kapelstech gehadt 5 lommijttgis voer 1-7-0, het waer op een hant bret het fatge 

fol.  

 

Noch heb ick van mijn 12 gewijde minnebroeskorden gegeven, behalfen nicht Anna ende 

mon frere Nobel, maseur Nobel, nicht Van der Burch, Gurtge Garbrants111 ende Itge Jans haer 

maijt elckx een, soo datter noch 6 sijn.  

 

Ick heb van Hilgont Jans, Jan Pieterse die tijmmermans wijf, gehadt 20 schrobbers voer het 

stijck een doijt, gelicken sij se verkoft.  
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Ick heb 3 kroplappis gemaeckt van die stijckis van het overlop van mijn nuesdoecken, daer 

ick tot Gerte Janse in het Schape Stechge tot elckx anderhalf fierendel kant toe gehadt hebbe, 

2 van 16 stuivers die elle ende een van die elle een gulden, komt tesamen 18 stuivers.  

 

Ick heb in die After Straet een wrongittge van root leer laten maken, om onder mijn tabberde 

te dragen, daer ick 7 stuivers heb moeten voer geven.  

 

Ick heb op den 20 october mijnheer Kater een halfe rijckxdaelder gegeven om dat hij een 

dienst voer mijn lesen sou.  

 

Maseur het van die korden van Gurt Janse mede 6 gehadt, daer sij 6 stuivers voer gegeven het.  

 

Ick heb tot Jan Kornelise, die kuijper op die Leet, een bompe op een fierendels boterfat laten 

maken, daer ick 3 stuivers of voer gegeven heb.  

 

Ick heb tot die minnebroers gewest dinsdaechs soo als het sonnendaechs daer aen Sinte 

Sijmen ende Jut wesen sou, ende soo als hij savens mede op het mael van Katrijn 

Koetenburchs112 wesen sou, daeren sij wel met haer 54 waren, ende noch waren der wel 4 van 

die kloppen. Van huis brocht ick hem tot een vereering 25 gulden.  

 

Ick heb tegen Aldersielen mijnheer Kater, die minnebroer, heer Gerrijt ende pater Dirck 

eelckx een halfe dukaton gegeven, komt 1-11-8 om voer mijn ouders sielen te bidden.  

 

Ick heb tegen Aldergotshaijlijgen gehadt tot Age Jacopx 6 grote kaersen om op het autaer te 

setten, komt 3-12-0.  

 

Ick heb van Jacop gehadt 26 pont kas tegen elf gulden het 100, komt met die waech te 

belopen 2-17-12.  

 

Ick heb Age Jacopx op mijn ferwiele kuers een ander bant laten op setten, daer ick haer een 

stoter of gegeven heb.  

 

Ick heb tot Elcke Saskers gehadt 6 mettgis grau orrijttgen van 6 stuiver het mettge, met 4 

mettgis witte orrijttgen van 6 talfe stuiver het mettge.  

 

Ick heb van Anne Frerijck gehadt een tonne waij, komt … 

 

Ick heb Lijsbet Markis uut Den Haech van daen, die mijn het wesen aen spreken, dat sij hier 

gekomen was met een f wedu van Amsterdam, die Mettge hiet ende bij mester Wouter wont, 

een dukaton gegeven van 3-3-0 voer die schamelluij in Den Haech.  
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Transcriptie van de losse stukken in beide delen van het memorieboek 
 

 

[Losse stukken in het eerste deel van het memorieboek, 1624-1639] 

 

 

[scan 76.48] 

 

Ick heb op den 27 october anno 1625 een sacke  

sout laten halen, hier van gegeven 14 april anno  

1626, 3-7-8 doen doen sij mijn het seltge 

brochten.  

 

Nu noch eens den 24 september daer na als  

anno 1626 gegeven 3-7-8.  

 

Ick heb den 13 october anno 1627 weder een sacke sout laten halen.  

 

Sij hebben mijn op den 11 maij anno 1628 weder  

een seltge van sout gebrocht ende hebben mijn  

soutgelt geaijst van het jaer 1627, daer  

ick op antworde siaers te voren twemael  

gegeven te hebben.  

 

 

[scan 76.49] 

 

Van dese teckt heb ick 3 grote kussens of laten  

maken, die voer aen onggenaijt sijn dardalf  

elle schart ofgesnen, min een sestienendel    

ende lang anderhalf elle min een sestienen- 

del scharp ende daer is eevenveel tot die  

puelu ofgesneen, die rest moet aen fieren  

gesneen tot het bet 3 heele brete met het  

andere klet, die las noch tot het bet ende  

die andere las die daer of gespouwen wort  

die moet aen het kleet dat tot die pulu  

gesneen is. Noch heb ick daer een klaijn  

kussentge of laten vollen dat voer aen bret is  

een elle min dardalf sestienendele ende voert  

aen die langte van die la stijcke die van  

die grote kussens gekomen sijn, daer het ruijm  

24 elle met malkander gewest.  

 

 

[scan 76.50] 

 

Ick onder gheschreven bekenne ontfangen te hebben  

uut hande van Jannetghe Joeste, de meijt van  
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jouffrou Van Nes ende dat vooer reckeninghe van haer  

jouffrou Van Nes tot betaelin van een paer braeseletten  

met van 24 diemaentstijcke en drie paendeloette  

diemaentghens aen een kruijsghen, daer vooer ontfanghen  

aen pijstolette en rijers tot voelle betaelin van de  

vooer schreve juwelen vijfhondert eenne gulden,  

twaelijf stuvers, actom in Amsterdam den 11  

october anno 1632.  

    Jacomijna Kanters huijs  

    vrou van Adriaen van Breen113  

 

 

[scan 76.51] 

 

3½ elle kant a 32 stuyvers d' elle tot twee   

paer poinesse     ƒ 5 – 12  

doeck tot yder paer 12 stuyvers  ƒ 1 –   4  

binneboord 't paer 2 stuyvers   ƒ 0 –   4  

van maecken 't paer 5 stuyver s  ƒ 0 – 10  

voor wasse en styve 't paer 2 stuyvers ƒ 0 –   4  

      ƒ 7 – 14  

 

 

[scan 76.52] 

 

Anno 1634  

 

Den 12 aprylles gerekendt  

met Kryn Isbransen tynman  

uyt den naemen van joffrou  

Marya van Nels van wegen  

dyen goodt tussen Fleryes van  

Mullem enden haer, bedraechdt  

   somma 11-16-0  

bekennen hyer van betaeldt  

enden voldaen ten syn, ackten als voren  

   Bartelmyes  

   Pyetarsen  

 

van dese 11-16-0 moet 2-5-0 of gaen, die hij van mijn  

te veel gehadt heeft, blijft noch 9-11-0.  

 

 

[scan 76.53] 

 

Remedie voor tantpijn  

 

Neemt voor een duijt aen peper  

                                                 
113

 Adriaen van Breen – juwelier te Amsterdam  
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ofte een oorgen, bint dat dicht toe  

in een doeckgen ende legt dat in  

een leepelgen met wijneeck dat  

het laeu is ende dan dat in een  

huijsgenloock ofte een uijgen geste- 

ken ende dan die loock ofte uijgen  

in nat werrick gewonnen ende dat  

in vier gebraden dat het werck be- 

ghint te smelen ende dan aen die  

tant gelaeidt. Probatum est.  
 

Een stuijver aen vijlsel van een sloete- 

maker met een loet anijs ende een loet  

soethout, daer smorghens, sachternoens ende  

savens nae den eeten, nochteren een vingherhoet  

vol ingenomen, is goet voor een bant voor 't  

 

 

[scan 76.54] 

 

voor 't hart ende dan een pumpelgen  

brandewijn daerop gedroncken.  

Probatum est.  

Want Rensen dochter daerme gene- 

sen is, was soe qualick gestelt datter  

geen moet toe was ende worden met  

dit geen in een weck genesen.  

 

[scan 76.55] 

 

Langestraet  

 

Sout-cedule, waer by gelast werdt een yder te betalen na de groo- 

te van syn huysgesin, ende sullen op dit billet geen sout mogen  

halen, noch by de grossiers geen sout hier op ghedaen moghen  

worden: maer sullen 'tselve moeten bewaren ende by den colecteur  

daer op laten teyckenen hoe veel sout men teffens halen wil. Ende sul- 

len dit billet aen niemant moghen over geven, om by andere sout daer  

op ghehaelt te moghen worden. Alles op pene van 't Placcaet ende Or- 

donnantie, daer toe, bij de E. Mog. Heeren Staten ghestatueert. Ende  

heeft tot dien eynde Marij van Nees  

huyshoudinghe aenghegheven voor twee personen, sulcks dat by hem  

ghehaelt magh worden een sack ende – vierlingh souts, 1637. 

 

En 29 october een sac. 

 

 

[scan 76.56] 

 

‘t Kindergoet  
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24 luijeren  

40 doecken  

  4 feijteltgens  

18 borsthempghis  

  6 cleyne hulletgens 

  6 groote hulletgens  

12 dachflebbetgens  

12 nachtflebbetgens  

  6 dachdoeckgens  

  6 nachtdoeckgens  

24 ondersteecksels  

24 viercante naveldoeckgens  

18 langhe naveldoeckgens  

  6 viercante ondersteecksels  

  2 kapdoecken  

 

 

[scan 76.57] 

 

Langestraet folij 42  

 

Sout-cedule, waer by gelast werdt een yder te betalen na de groote 

van sijn huysghesin, ende sullen op dit billet gheen sout mogen  

halen, noch by de grossiers geen sout hier op ghedaen moghen  

worden: maer sullen ‘tselve moeten bewaren, ende by den collecteur  

daer op laten teyckenen hoe veel sout men teffens halen wil. Ende sul- 

len dit billet aen niemant moghen over geven, om by andere sout daer  

op ghehaelt te moghen worden. Alles op pene van ‘t Placcaet ende Or- 

donnantie, daer toe, by de E. Mog. Heeren Staten ghestatueert. Ende  

heeft tot dien eynde Marij van Nees  

huys houdinghe aenghegheven voor drie personen, sulcks dat by hem  

ghehaelt magh worden een sack ende – vierlingh souts, 1635.  

 

En 23 october een achen. 

Den 23 october een ach vol. 

 

 

[scan 76.58] 

 

Langestraet  

 

Sout-cedule, waer by gelast werdt een yder te betalen na de groo- 

te van sijn huysgesin, ende sullen op dit billet gheen sout mogen  

halen, noch by de grossiers geen sout hier op ghedaen moghen  

worden: maer sullen 'tselve moeten bewaren ende by den colecteur  

daer op laten teyckenen hoe veel sout men teffens halen wil. Ende sul- 

len dit billet aen niemant moghen overgeven, om by andere sout daer 

op ghehaelt te moghen worden. Alles op pene van 't Placcaet ende Or- 

donnantie, daer toe, by de E. Mog. Heeren Staten ghestatueert. Ende  
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heeft tot dien eynde Marij van Nees  

huyshoudinghe aenghegheven voor twee personen, sulcks dat by hem  

ghehaelt magh worden een sack ende – vierlingh souts, 1639.  

 

den 25 october een sack  

vol  

 

 

[Losse stukken in het tweede deel van het memorieboek, 1639-1646]  

 

 

[scan 77.49 en 77.50] 

 

het cleine boecken bedraet aen sulver      3 -12 - 4  

ende het maken is      3 -14 - 0  

ende het grote boeck wedt aen sulver      7 -18 - 4      

ende van maken                 5 -  7 - 0  

    somma   20 -11 - 0  

 

het groot tot  ƒ 4 – 8  

een ‘t cleijn tot ƒ 1 – 8  

en ander tot  ƒ 0 – 6  

       comt ƒ 6 – 2  

 

 

[scan 77.51] 

 

Als Jan Kronen een boeck krijcht te beslaen met  

slechte sloten ende hoeckes inne hangertgis ge- 

licken nichten is, soo sal ick het voer hem laten ma- 

ken ende dan sal ick 3-10-0 ende nicht het 2-10-0  

gegeven.  

 

 

[scan 77.52] 

 

Ick heb daechs voer Aldergotshaijlij- 

genavent heer Dirck toegesaijt dat hij  

kolomme aen sijn autaer soude laten  

maken, dat ick het betalen sou.  

 

Daechs voer Sinte Lecij heeft Jacop  

Janse beginnen te wercken, doen hadde  

Krijn ock gedaen.  

 

 

[scan 77.53] 

 

3 pont in anderhalf fierendel  

ferrv van 6 stuivers het pont, komt een  
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gulden.  

------------------------------------------------ 

Ick heb Marijttgen Arents 13 gulden 

gegeven om wat laken te kopen van 

omtrent een gulden die elle.  

 

 

  

 

 

 

[scan 77.55] 

 

[eerste briefje]  

 

Een loodt donckissaedt, een loodt pieter- 

celisaedt, een loodt lavassaedt, een loodt  

venckoolsaedt, een loodt aentsaedt, een  

loodt jonckvrouwsaedt, een loodt  

barnetelsaedt, vier loodt soedthoudt.  

Dese dinghen cleijn gestooten altesamen, een  

vingherhoedt vol daer aff gedroncken de  

drie leste neghen daghe van de maen  

smorghen en t’ savonts met Rinse wijn.  

 

 

[scan 77.54] 

 

[tweede briefje]     

 

[in marge: Het maken van de haeick es 7 gulde]  

 

Den 12 october 1640 ten behoeve van  

juffrouw nicht Van Nesse, geleverdt  

5⅛ elle fijn Engels swardt laken,  

d' elle à 13 gulden    --    --    --  ƒ 66-12-0  

⅞ elle mantelcoordt à 3½ stuiver  ƒ  0 - 3 -0  

                                            Somma   ƒ 66-15-0  

U dienstgewilligen neef  

D. van Dijck.  

 

Den inhoudt van dese  

bekenne ten dancke ontfangen  

te hebben den 15 november 1640.  

D. van Dijck  

 

 

[scan 77.56] 

 

[Maria van Nesse heeft haar kerkgangen of dagen van donaties aan de kerk genoteerd]  
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[voorkant briefje] 

 

Die dondersdach daer aen tusken die quatertempers  

mede vort gegaen.  

saterdachs van p Sonnendachs na puatertemper,  

wonensdachs daer na vort gegaen wesende Sinte  

Tomas van Apuinen, doen  

sonnendaechs gracij gehadt ende manendachs doen  

was het Sinte Gregorijs mede ende dondersdaechs daer 

aen oock.  

Sonnendaechs, manendachs weder, doen was het  

Sint Josep, dondersdaechs weer.  

Die Passijsonnendach, manendaechs s ende  

dondersdaech weder.  

Palmsonnendach ende Wijttendondersdach  

voert gegaen.  

Paesdach, manendaechs ende pasdinchgisdaechs,  

sonnendaechs van beloken Pase.  

Sonnendaechs na beloken Paese, Sinte Mar- 

kis vort gegaen. Ick heb Sinte Markis  

noch over gesloegen om het allifts wille.  

Sonnendaechs voer maij ende maije- 

dach ende Haijlijch Kruijsendach vort 

gegaen.  

Sonnendaechs ende dinchsdaech voert 

gegaen, wesende Sinte Michgiels Openbarijnge.  

Sonnendachs, dinsdachs van moeders jaer- 

getij ende Hemelvaert.  

Sonnendaechs, manendaechs, wesende heer  

Aeriaen jaergetij ende dondersdaechs op die  

uutvaert van pater.  

Pijnsterdach, manendaechs ende donders- 

daechs doen waer het Sinte Pieternelle. 

Sonnendaechs voer Haijlich Sakrament 

ende Haijlich Sakramentsdach voert- 

gegaen s[inn].  

Sonnendaechs va onder het octaef.  

Dondersdaechs voert gegaen.  

Sonnendaechs te weten  weckx voer Sint Jan. 

 

 

[scan 77.57] 

 

[andere kant van het kerkbriefje]  

 

Ick hebbe van het jaer die eerstemael  

begonnen Wittendondersdach  

daer na sonnendaechs na Hemelvaert  

Haylijch Sakramentsdach  
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Maria Madalene  

Hoge Lieve Frou  

Onse Lieve Frouen Gebortge 

Sinte Miechgiel  

Alderhaijlijgen, t...icht, Aldersielen vort gegaen  

daechs na Alckmaerkermis, wesende die  

uutvaert jaergetij van heer Heinderijck salijger  

Sinte Barber altijt 3 weken voer karsdach  

gelijck heer [...] sal een dienst voer mijn  

lesen .............daech................................x. 

Maria Ontfanckenisendach te dese  

quatertemper voer karstijt, wesende die  

Gulden mis.  

Sinte Tomas  

Karstijt ende Sint Jansdach voert gegaen 

nieue jaer ende 3 Koningen voert gegaen  

Octaef van 3 Koningen. Sonnedaechs  

daer na vort gegaen.  

Sinte Anggeniet ende Sint Pauuelis Be- 

kering voert gegaen.  

Onse Lieve Lichtmis ende sonnedachs  

daer na voert gegaen.  

Sonnendaechs weder daer na te biecht.  

Saterdaechs voer Wastelavent, Asselwon- 

nisdach voert gegaen.  

Vrijdaechs te biecht. Sinte Matisen- 

avent, sater doen saterdaechs Sinte  

Matisdach gracij ende sonnendaech  

oock. 

 

 

[scan 77.58] 

 

[eerste briefje]  

 

Gelevert tot jofferou Van Es  

sevenensestich pont wit, root,  

grau, oocker, swart ooli, het pont 6 stuivers.  20- 2- 0  

Noch dartien pont min een verdel  

groen, het pont tot een gulden tien stuivers  19- 2- 8  

en voer die moeiten van het  

verven vier gulden twie stuivers.     4- 2- 0  

Noch dartien pont min een verdel  

hout verve, het pont ses stuivers     3-16- 8  

en voer die moeiten van het verv     0-12- 0  

                                        Somma beloopt   — 47-15- 0  

 

Welcke somme van sevenen- 

veertich gulden en vijftien stuivers  

bekenne ick onder geschreve  
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ten danck ontfangen te hebbe  

uijt handen van de voorschreve  

jofferou Van Es, acktem  

den 12 september 1641.  

 

Bij mijn Aelbert Jansen, schilder.  

 

 

[scan 77.59] 

 

[tweede briefje]    

 

Declaratie van hout by my,  

ondergeschreve, gelevert ten  

behoeve van de edele joffrou  

Van Es  

 

Eerst opten 22 februari 1641 by Drynbaes  

57 vier grenenhout, d’ vier 2 stuivers, comt   5-14-0  

Noch 4 dubbelde delen, 't stuck 17 stuivers, comt  3-  8-0  

Noch 335 vier tuynlat, 't hondert 36 stuivers, is  5-19-2  

                                                                 Somma — 15 - 1-2  

Claes Cornelis, houtcoper 

 

 

[scan 77.60] 

 

Menorij 

 

33 elle coort        ) 

13 elle --- pomet )      à 3 stuivers   f  6-18  

16 elle brede pomet    à 4½ stuiver   f  3-12  

2 item swarte in sijd   ,, item 16 stuivers  f  1-12  

                    soma f 12- 2 

Den 24 janiewarij betaelt.        U.L. dienstwillige diennaer  

Guerdt Jacobsen in vald  

 

 

[scan 77.67] 

 

Ick heb op Sinte Michgielsdach, wesende  

den 29 september anno 1641, die eerstemael  

die kaersis op die engelen voer mijn laten  

op steken, die ick hebben wil dat die hele dien- 

ste branden sal ende Age sal daer op passen  

op elcke engel een half fierendels ende ick  

men het te onthouwen, want elcke schreve  

die ick hier halen sal, dat sal een fierendel wesen.  

[38 ‘turf’streepjes, verticaal op een horizontale zwarte lijn, gebundeld in 5 stuks, afwisselend 

onder en boven de lijn.]  
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Op den 4 april anno 1642 hebben die  

2 kaersen van een half pont die eerstemael  

op het klaijnne autaertge op gesteken  

west ende elcke schrefe is een pont.  

[idem 9 streepjes]  

 

[onderaan, op zijn kop]  

Dit is het geen dat ick van die entgis ofkorte,  

elckx is een stuiver.  

[idem 27 streepjes]  

 

 

[scan 77.66] 

 

achterzijde   

 

Ick men eens te honthouwen hoe veel bier  

ick in het iaer hoef ende het gaet in  

Sinte Michgiel wesende den 29 september  

ano 1641 ende elcke schrefe sal een half  

fat 

[14 streepjes] 

 

Noch een fierendel klaijn komt 

 

[onderaan, op zijn kop] 

Dit is suaer bier elcke schrefe is een fierendel  

mede doen begonnen 

[10 streepjes]  

 

Ick heb te Pase weder een half maertsbier  

in gelaijt dat boven niet geheten is uut  

het ankertge. 

 

 

[scan 77.65] 

 

Memorije voer joffrou Kamaij  

 

In den eersten om van dit pluis fluwel te laten maken een karsoffel grot ende bret gelicken 

men plegen, soo kort ende bret niet gelijck men nu wel doen ende dat met dit tarsenielije te 

foeren ende het kruijs op het fluwel, gebort met een silferen kant ende met een klaijnder 

silferen kantge tegen die kant van het kersoffel an, maer niet mede over die kant gebort, om 

dat het anders alte dra stijcken wesen sou ende die kant van het kruijs ende die banckfoij ende 

die felu wilden ick wel van een hebben ende die kant van het voerhansel wilden ick wel wat 

groter hebben.  

 

Nu het voerhangsel ende het banckfoij moeten mede van fluwel wesen ende allebaij met 

suillick gefoert, dan die suillick moet boven aen van allebaij wat langer komen om op het 
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autaer te spelden, want het op geen ram en sal staen. Oock soo staet het autaer van voren 

tegen het suijen aen ende dan soo moeten die klaijnste las van het forhanchsel aen die sij 

komen die na het westen toe is, om soo als het autaer staet best uut die wech te wesen.  

Oock wilden ick die fraijnijen van het forhanchsel ende het bancke wel hebben van alte 

altemael silfer van die langste ende die gestrickt ende dan suarte sijen franijen daer onder 

ende met een silferen kant ront om aen d baijde die sijen ende boven aen. Ende die banckfoij 

mede soo dan die die franijen wat korter ende die kant wat klaijnder, die lanste franien 5 mael 

gestrickt ende die korste 4 mael.  

 

Nu vorts die stol ende manijpel mede van fluwel met tarsenijelye gefoert met een kruijse van 

kant elckx op die mijdde ende benen moeten sij bret uut loopen ende daer dan op elcke ent 

een kruijsse van kant mede genaijt, 2 tegen malkander aen, dan die wat groter als die 

middelste ende mede met dieselfde silferen kant allebaije gebort tegen die sij aen, gelicken het 

karsoffel ende onder aen franijen gelicken het vorhancsel.  

Die manijpel moet bantis aen genaijt worden met quasten onder aen ende e met een 

stryckertge daer aen.  

 

Een kussentge mede van fluwel met grote quasten aen die hoecken ende met 2 silferen kantgis 

tegen malkanderen aen rontom met een speldekussentge ende een lappe om aen het hangertge 

te doen.  

 

Die korperaeldoos mede van fluwel met het borrijttge daer in die doos soo heel klaijn niet, die 

wilden ick van onderen wel met suart gefoert hebben ende van bijnnen met wit satijn ende 

boven op met een kruis, mede van kant tegen malkander aen ende op het borrijttge mede een, 

ende die dos boven op mede in het 4 kant een kantge ront om.  

 

Nu wilden ick wel een felu hebben van suart satijn met een kruijs van 2 kantgis tegen 

malkanderen aen na behoren van grote ende 2 kanten tegen malkanderen aen rontom, een op 

het satijn genaijt, die ander aen die kant ende dan met tarsenielije gefoert.  

 

Het voerhancsel moet eeven lang wesen als dit lanste toutge ende eeven hoech als het korste 

toutge ende die banckfoij net soo hoech als dit stocke is, soo moet wesen die banckfoij.  

 

 

 

[scan 77.61] 

 

7 elle en ¼ veranie van silver en sy de elle 7 gulde 

en dardalf el en 5 sestienendeel wat korter de el 6 gulden. 

 

Dese franien bedraecht 67-12-8 ende ick heb 68 gulden gegeven die rest  voer die  

maijt die die botschap altemet gedaen heeft doen het packe tuis quam Kamaijen maijt  

4 stuivers gegeven dat sij het tot mijnent brocht. 

 

 

 

[scan 77.62] 

 

Joffrou Kamaij heeft mijn gesaijt dat ick ge- 

noch heb aen 14 dalf elle fluwel in die  



338 

 

plaets dat mijn gesaijt was van 18 elle. Nu  

het sij mijn soo veel gebrocht. Die elle kost 7-10-0,  

komt over die 14 dalf elle te belopen 101-5-0.  

Noch het sij mijn gebrocht 4 elle tarsijnielle  

om het karsoffel mede te foeren van die elle  

6-3-0, komt te belopen 25-4-0, met noch  

6 stuivers van vraecht, komt tesamen 126-15-0  

te belopen ende sij hadde 200 gulden van mijn.  

Nu heb ick er weder gegeven 26-15-0, soo dat sij  

nu weder net 100 gulden van mijn het. 

 

 

 

[scan 77.63] 

 

Ten eersten geekoft ¾ 1/16 d’ el suart 

satyn d’ el 69 beedrat ……………………. 4-17- 8 

¾ 1/16 d’ el bret tarsenelye d’ el 23 scel. … 5-12- 

1⅞ d’ el fyn veul d’ el d’ el 25 scel. …… 14- 1- 4 

30 galon van fyn sulfer d’ el 9½ stuiver … 14- 5-  

5¾ d’ el kant grot d’ el 4½ gulden ……… 25-17- 8 

25 ell sulfere kant d’ el 54 stuivers……… 67-10- 

31½  elle sulffe kant d’ el 32 stuivers …… 50 - 8- 

                                                                       182-11- 4 

 

 

[scan 77.64]   

 

8 elle grof swylck……… d l 10 stuivers  4 -0- 0 

6 ¼ el fyn swyl……….. d l 12 stuivers  4 -[.]-0 

2 el kant……………. ……1 gul 12 stuivers  0 -3- 0 

noch ⅜ kant………….. d l 18 stuivers  0 -6-12 

½ el lynt aen het manipel… d l 10 stuivers  0 -5- 0 

de aekers knope en quasste……   4 -0- 0 

het satyn en de plancke en het werck…  2 -1[.] 

het bampyer en de sey daer het me geneijt is.1- 12-0 

van maeken………………………………           14- 0 - 0 

        Summa  31- 5 -12 

 

Somma 1-4-0 voer het gorlis ende vorts van vracht  

ende andere ongkosten te samen 33-22-19-4. Ick heb haer gegeven 33-3-0.  

 

 

[scan 77.68] 

 

Het casgen weecht 42 onsen en een half onsen.  

Het onsen tegen -7-15-, bedracht 330,  

daer van heb omfangen -330- gulde.  
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Arent Lamberse114  

 

 

[scan 77.69] 

 

Ghewrocht voor jffrou Van Nes  

 

Jan Pieters 9 daghen   1-  6- 0  

     1-  1- 0  

Claes Ouwels 13 daghen en dachs 0- 16-0  

3 schoft  

Verschoten aen espenhoudt  1-15- 0  

Noch aen eykenhoudt   4-  7- 0  

Noch aen lym en spijckers  0-19- 8  

Noch van draijen   0-  8- 0  

     7-  9- 8  

Jan Pieters  

 

14-  8- 0                     11-14-0 

11-14- 0 

        0- 0 

26 

  7         

33- 9- 8 

 

 

[scan 77.70]115     

 

Aen Schaijck verschoten  12-  0- 0  

Aen Cornelis Claess. van ‘t meeten   3- 10-0  

Is groot gemeeten 2771 roeden  

ende tien voeten, beloopt aen  

gelt 5543-15-8 op drie  

paijgen, comt telckens 1847-18-8.  

 

Noch voor een hallif ancker 

Rijnse wijn van ijmpost     2-  8- 0  

Noch stadtsexsijs      0- 13-4  

Aen huijssgen       0-  0- 4  

         Tesamen  18-11- 8  

Comt weerom gegheven     6-  8- 8  

Comt tesamen  25-  0- 0  

 

                                                 
114

 De Haarlemse zilversmid Arent Lammertsz. Verstege. 
115

 Deze bedragen lijken niet verwerkt in het memorieboek. De aantekening lijkt verband te houden met aan- of 

verkoop van grond, maar die transactie is (nog) niet plaatsbaar. Op de achterzijde van het briefje staat: “..rrit 

Ploos, mijn / [...] …st getrouwe /  [...] eere van Nassoue / [...] 269”. De naam Ploos verwijst mogelijk naar 

Gerard (Gerrit) Ploos van Amstel, die op 10 mei 1647 bij de begrafenis van Frederik Hendrik diens rouwpaard in 

de lijkstoet te Delft geleidde. Zie P.C. Bloys van Treslong Prins, ‘Het geslacht Ploos van Amstel’, De 

Wapenheraut 14 (1910) 178-194, 433-448, ald. 437. 
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[scan 77.71] 

 

[Ge]rrit Ploos, mijn 

[…]st getrouwe 

[..] eere van Nassoue 

269 

 

 

 

 

 [scan 77.72] 

 

[onderste briefje]       

 

Dese kandelaer [41] daer Sinte Philippus  

op staet weecht 141 loot.  

Cornelis Meijnderse  

van der Hem, goutsmit  

 

 

[scan 77.73] 

 

[bovenste briefje] 

 

Dit sijn fierendelen klaijn bier van  

Sinte Michgiel weer of.  

[met 15 streepjes]  

 

Hier is het maertse bier me in  

suaer bier fierendelen.  

[met 5 streepjes]  

 

Dit sijn klayne kaersis.  

[met 42 streepjes]  

 

 

 

 

[scan 77.74] andere kant niet gefotografeerd 

 

Dit sijn die entgis elcke schreve  

is een stuiver. 

[met 47 streepjes] 

 

[onderaan, op zijn kop] 

 

dit sijn die grote kaersen. 

[met 17 streepjes] 
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[scan 77.75]   

 

Dit sijn die entgis elcke schreve is een  

stuiver. 

[met 59 streepjes] 

 

[onderaan, op zijn kop] 

Dit sijn grote kaersen. 

[met 32 streepjes] 

 

 

 

[scan 77.76] andere zijde 

 

Dit sijne fierendelen klaijn bier weder van  

Sinte Michgiel of  

[met 13 streepjes] 

 

Dit is suaer bier,  

[met 1 streepje] 

Noch een half fat  

maertsbier.  

[met 1 streepje] 

 

[onderaan, op zijn kop]  

Dit sijn klaijne kaersis.  

[met 37 streepjes]  

 

 

 

 

 [scan 77.77 en 77.78] aan elkaar gespeld  

 

kwitanties116 

 

De kommunijkop van Jariktus  

weecht 10 mark 9 loot 4 engels 

silver comt tot  254-2-0 

voor ‘t make    65-0-0 

Somma  319-2-0 

 

Anno 1646 

ghemaeckt een seborijkop tot Alcmaer 

weecht aen silver 9 marck 13 loot 6 engels 

het marck tot     24 gulden 
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 Kwitanties van de Haarlemse zilversmid Pieter Jans Begijn/Bega, behorend bij de aantekening op fol. 89v-l. 

De rekening van 319-2-0 heeft betrekking op de ciborie voor de Dominicus-statie en werd geschonken/betaald 

door Trijn Nannen. Vanwege het feit dat de kwitantie daarvoor in het memorieboek van Maria ligt, lijkt het of de 

opdracht via haar gelopen is.  
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comt tot   236-8-0 

voor ‘t maken     70-0-0 

Somma   306-8-0  

 

 

[scan 77.79]  

 

kwitantie117 

 

De 26 maij 1646 

Ghewrocht voor E. joffrou Van Nes 

Jan Pieters een schoft tot   ƒ 0 - 6 - 8 

Lourys Jansen 3 schoft tot  ƒ 0-18 - 0 

2 rame tot    ƒ 2-10 - 0 

De eynt deelen tot    ƒ 0 - 6 - 0 

Jan Pieters anderhalf schoft tot  ƒ 0 - 9 -12 

Comt tesamen ƒ 4 - 9 -12  

Jan Pieterse tymmerman  
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 Kwitantie behorend bij aantekening op fol. 90v-l. 


