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Compareerde (...) Hendrik Willem van Zijll de Jong, dewelke verklaarde zich 
met der woon wel te zullen begeven naar Poortegaal, dog dat hij zijn 
domicilium alhier zoude blijven continueeren in het tegenswoordige woon
huis van zijn vader, de heere Dominicus de Jong, staande in de Leeuweringer-
straat binnen deze stad 
Johannes de Wit, van Ysselstein 
Compareerde (...) Dominicus de Jong, secretaris van Burgemeesters Kamer 
der Stad Weesp, dewelke verklaarde voornemens te zijn zich met der woon 
naar Weesp voorn, te begeeven; dog dat hij echter zijn domicilium, zoo voor 
zich zelve, als voor zijne huisvrouw en zijne minderjarige dogter Clementia de 
Jong alhier zoude blijven continueeren in zijn tegenswoordig woonhuis, 
staande in de Leeuweringerstraat binnen deze stad 
Compareerde (...) Herman van Stipriaan, oud scheepen alhier, dewelke 
verklaarde zich met der woon wel te zullen begeeven naar de stad Rotterdam, 
dog dat hij echter zijn domicilium alhier zoude blijven continueeren ten huize 
van den heer scheepen Johannes Meijma 
Arij van Keulen, van Kamerik van Teilingens Gerecht 
Luijt Verdouw, van Papekoop 
Jan de Keijzer, van Gouda 
Johannis Kranenburg, van Vianen 
Johannis Trouw, van Woerden 

Cornelis van der Klis, van Papecoop 
Cornelis Schalkwijk, van Schagen en den Engh 
Johannis Buurman P.z., van Schoonhoven 
Franscois Wetsen Fokker, van Amsterdam 

Compareerde (...) Franscois Rol, regerend schepen alhier, dewelke verklaarde 
zich met der woon te zullen begeven naar Amsterdam, edog dat hij zijn 
domicilium zoude blijve continueeren ten huyze van den secretaris de Keijser 
Teunis Blanken A.z., van Gouda 
Leendert Teunisz. Steekelenburg, van Sluypwijk 
Willem Verweij, van Kamerik Meijzeyde 
Frank Rietvelt, van IJsselsteyn 
Compareerde (...) Cornelis Bredius, welke verklaarde zig met er woon te 
begeven buyten deze stad, dog dat hij zijn domicilium alhier zoude blijven 
continueeren ten huyze van deszelfs moeder d' weduwe Philippus Bredius 
Gijsbert Kampsteeg, van Nieuwpoort 

(wordt vervolgd) 
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