
Het kasboek van Mr. Carel Martens 

1602 - 1649 

In 1967 kwam een groep leerlingen van de paleografische cursus van het 
Utrechtse Gemeentelijk Archief *) bijeen om een begin te maken met een werk
stuk en zo de pas opgedane kennis van het oude schrift in praktijk te brengen. 
De keus viel op een kasboekje van de 17e eeuwse Utrechtse patriciër Mr. Carel 
Martens (geb. Amsterdam, 25 januari 1602). Hij stamde uit een Vlaams ge
slacht, dat om redenen van godsdienstvervolging einde 16e eeuw van Ant
werpen naar Amsterdam getrokken was. De familie kwam hier beslist niet be
rooid aan, daar zij te Antwerpen tot de welgestelde burgerij had behoord. (Zie: 
Adelsboek 1949, blz. 40 e.v.) Na een korte Amsterdamse periode kwamen de 
Martensen naar'Utrecht, waar zij tot in de 20ste eeuw geteld werden bij de 
meest vooraanstaanden der stad. 
Van 1622-1648 heeft Carel Martens aantekening gehouden van zijn uitgaven en 
deels van zijn inkomsten. Ook gebeurtenissen in zijn familie, die hem diep trof
fen - zoals geboorte van zijn kinderen en overlijden van naaste verwanten -
schreef hij achterin op. 
De ontzettende kindersterfte en de machteloosheid van alle mensen - ook de 
rijksten - ten opzichte van ziekte, komen daarin sprekend naar voren. Doch ook 
schemert daar de levenshouding door, die het de 17de eeuwers mogelijk maakte 
al die slagen te dragen. 
De eerste tijd zal de 20-jarige Carel Martens mede „geboekhoud" hebben om 
wat verantwoord te zijn tegenover zijn voogden, Guillaum van der Helst en 
Daniel Mostert, die het kapitaal beheerden, dat zijn ouders hem hadden nagela
ten. (Hans Martens, „kruidenier" te Amsterdam en zijn tweede vrouw Mayken 
Baccher, resp. overleden 4-12-1613 en 12-11-1612). Deze hadden hun spaar
centjes o.a. zorgvuldig belegd in het huis „den Otter" aan het Water (dat is 
het Damrak) te Amsterdam. 
Maar zelfs in zijn studententijd in Leiden omstreeks 1625 gaf hij zijn voogden 
geen reden tot grote zorg, want verbrassen deed hij zelfs in die jonge jaren niet. 
Carel moet een oppassende jongeman geweest zijn. Wel werden uit Leiden 
uitstapjes in Holland gemaakt (blz. 41 e.v. en blz. 48). Zijn kleding had veel 
te lijden en werd nogal eens gerepareerd. Voor studieboeken was hij klant bij 
een boekbinder en als hij de academietuin bezoekt geeft hij een fooi. In zijn 
studentenkamer houdt een kanarie hem gezelschap, terwijl hij zelf muziekles 
neemt en de luit tracht te bespelen. Soms wordt hij wuft en koopt zijden en 
gouden knopen en geparfumeerde handschoenen. Natuurlijk wordt er ook één 
en ander gedronken. Soms geeft hij fooien aan de meisjes „voor haar moeite". 
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C. Martens 1602-1649 
Reproductie naar een in 1640 vervaardigd schilderij. 
Schilderijen-catalogus 1952, Centraal Museum Utrecht, nr. 1 177. 

Wat hij daarmee bedoelt, wordt niet verder uitgelegd, maar we nemen aan, dat 
de huiselijke plichten van het bedienend personeel veelomvattend waren. 
Carel zat nogal eens zonder geld en was soms zelfs genoodzaakt geld te lenen, 
omdat de toelage, die hij van zijn voogden ontving, geheel was uitgegeven. Ook 
staat hij in de schuld bij de hospita. In grote trekken echter een solide vent, on
danks zulke zwakheden. 
Het zal sommige mensen bedroeven, dat een Utrechts jongmens te Leiden gaat 
studeren, doch helaas, vóór 1636 was er in onze stad nog geen hogeschool. 
Januari 1626 vindt zijn inschrijving dus aan de Leidse academie plaats en dat 
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J. Martens-Lampsins 1613-1667, echtgenote van C. Martens. 
Reproductie naar een in 1640 vervaardigd schilderij. 
Schilderijen-catalogus 1952, Centraal Museum Utrecht, nr. 1178. 

gaf aanleiding tot het kopen van 400 oesters. Het wil niet zeggen, dat hij janu
ari 1626 zijn studie aanving. Vaak volgde men reeds geruime tijd de colleges 
vóór men in het Album Studiosorum te boek werd gesteld. 
Zijn feitelijke loopbaan begon met de inschrijving als advokaat aan het Hof 
van Utrecht op 20 mei 1628. Later vervulde hij het ambt van ontvanger der ge-
benificiëerde goederen 's Lands van Utrecht en van rentmeester der abdijgoe
deren van Mariënborch te Soest. (Geestelijke goederen nà de refomatie aan 
de Staten van Utrecht gekomen). 
Inmiddels was mr. Carel Martens op 9 november 1627 te Leiden getrouwd met 
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Petronella van Vorst, die reeds 12 april 1630 te Utrecht overleed. Voor de 
tweede maal huwde hij op 19 september 1634 te Vlissingen met Jacoba Lamp-
sins, die hem overleefde tot 1667. 
Vooral het eerste huwelijk was aanleiding tot het kopen van juwelen en parels 
als „verering" voor de bruid. Er was een bedrag van ongeveer ƒ 1350,— mee ge
moeid. In 1628, als het jonge paar zich te Utrecht inricht, worden veel meubels 
aangeschaft. 

Ook heeft Martens oog gehad voor het schone. In de loop van de tijd kocht 
hij goede schilderijen o.a.: Rembrandt (6 etsen op 30-7-1630, een schilderij 
op 10-7-1645); Droochsloot (aankoop 30-4-1636); Ambrosius Bosschaert 
(26-4-1943); Hondecoeter (10-1-1646); David Teniers (6-8-1646). 
Maar ook de kosten, die meer met het dagelijks leven samenhangen, geven een 
interessant beeld van het totaal andere leven van onze voorouders. In het huis 
houden speelde het bevoorraden en „inslaan" een grote rol. Alle inkopen waren 
voor een veel langere termijn bestemd, dan waaraan de 20ste eeuwer nu gewend 
is. Het kasboek Martens geeft voorts op tal van plaatsen informatie over alle 
mogelijke zaken. 

Card Martens schreef van zijn 20ste jaar tot niet lang voor zijn dood aante
keningen in het kasboek. Hij stierf te Utrecht 20 mei 1649 en tot in juli 1648 
maakte hij nog notities. 
Zo is het kleine boekje vol kriebelige lettertjes en cijfertjes de neerslag geworden 
van het leven van een student en later gezeten burger uit de 17e eeuw. 
Alle leden van de werkgroep paleografie van het Utrechtse Gemeentelijk 
Archief hopen, dat de lezers genoegen mogen vinden aan wat Carel Martens 
het geschepte papier toevertrouwde. Na alle geploeter op het lastige oude schrift 
en de klapper zou dat een welverdiend resultaat zijn. 

H. KNOESTER 

A. GRAAFHUIS 

I L r n PAÙ A ^W^™™™ aan het onderzoek de volgende personen deel: 
Mevr. D. Alberda-Qmst, B.lthoven en de heren: mr. A. G. Bosch te Utrecht, dr H 
Broers te Zeist J. L. Hamel te Utrecht drs. J. van Os Breijer te Maarsbergen. R P o s ï e 
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biz. 3 

oude stijl 
anno 1628 
den 7 may 
den 8 dito 
den 8 mey 

den 21 dito 

(11) 

den 12 dito 

den 13 ende 14. 

den 14 dito 
betaelt den 
22 may aen 
monfrere Daniel 
den 19 mey dito 
betaelt 
14 juni olde stijl 

den 20 may 

bh. 4 

den 19 may 

Te Utrecht synde gekocht ende betaelt 

aen Lenert Willemss. huysreat voor vracht bet. g. 7-0-
met myn barbier mr Thomas voor een heel jaer te 
scheeren veraccordeert 
aen vracht voor onse kasse ende dragen betaelt 
aen 4 geverfde caerten te Amsterdam betaelt 
aen de kraembewaerster vereert om aen te nemen 
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aen Pieter Gerritsen hoovenier voor 5 dagen 
gearbijdt ende verschooten geit gegeven daegs 22 st. 
van onderlage in het bestede, 
een wagenschotte tafel van 14 voet cost 
2 schabellen elck van achtehalff voet 
een wagenschotte bestede van 2 personen cost 
aen een houte cannebortie betaelt 
aen een eettafel van thien menschen 
aen Moy de Theer te Dort ben ick noch schuldigh 
over geleevert yserwerck 
van vracht van 8 spaenleere stoelen 
van een kinnetie zeep te Amsterdam gecocht 
van het kinnetie te veraxysen alhier 
een vatie wijn van 22 kannen de kan tot aenderhalf 

van axys de kan geeft drie stuyvers en een g. 3-14-
oertie de 22 k bedraecht met thuysbrengen 
van te Hoef f als avocaet ingeschreven aende knecht g. 2-10-

e- 6-0-
8. 3-10-
8- 24-0-

%• 1-4-
g. 12-0-
8- 6-1-

%• 2-0-

8- 27-0-
8- 6-0-
8- 29-18 
8- 2-6-
8- 16-0-

%• 1-16 

e 0-18-
e 7-2-8 

8 1-62 

s 8-7-

aen tin volgens de reekeningh gecocht g. 63-18-8 
aen die timmerman tot 2 tafels vuerenhoute voetbancken ende aen een g. 1-4-
van suster van Hil- studeertafel betaelt aen een bottelerey van vueren 63 
ten volgens de placken 
reeckeningh en al- aen een vueren hoendekot als bij de rekeningh meer 
len betaelt den blijckt 
9 juli anno 1628 in aen een wetberdt betaelt. 
Utrecht, heet Jasper 
Jansen 

een tafel in de binnenheert van 8 voeten) 
so met 2 vuren voetbankiens bedeckt cost) 
een cannebord daerby gecocht van 4 voet 
aen caert van de hele werelt met rollen 
een spetie van bliek, een groote blicke dose ende 
een klijne dose, een lepel en twee domptorenties 
voor een tafelkleedt in de binnenheerdt 
aen monfere Daniel verschooten geit betaelt 
mogh een tinnen inktkoocker,eencraemstoel, wieghe. 
baeckermadt 
luyermandt 
nogh 6 matte mansstoelen stuk 18 st 
nogh drie kleyne matte vrouwsstoelen stuk 12 st. 
nogh een houte back gecocht cost 
aen de timmerman betaelt een kaert met rollen, 
twee met lijsten, 2 bedplancken 
nogh voor 2 caerten met eecken rollen betaelt g. 12-15-

den 20 may 

ten 21 dito 

den 22 dito 
te Leyden is voor 
ons gecocht op 
Leydtse Kermis 
dit is betaelt int 
eerst van Juni te 
Leyden 

den 26 may 

8- 16-12-
e. 1-0-

8- 2-0-10 

g. 10-10-
8. 40-0-

e- 5-8-
8. 1-16-

§• -15-

R- 9-0-

8- 9-8-
S- 2-10-
8. 20-13-
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den 26 

g. 5-15-

den 28 may een vatie van 4 stoop malvesey cost de kan spaense 
wijn 4 st. g 5_0. 
den axijs hier van betaelt g 1.3.g 

den 3 Juni aen verw. tot het hoenderkot betaelt g. -18-
den 3 Juli aen de secretaris van Maersen om het transport te 

doen 5.8_ 

bh. 5 

den 6 Juni voor mijn vrous mertganck gegeven g. 7-12-Î 
nogh om uyt te geven aen geit gegeven g. 1-4-8 

den 8 Juni heelt mijn vrouw aen kindergoet tot haer luijeren 
in^ecocht „ i r >. 
haer aen geit gegeven g 2-19-

den 10 Juni aen winterhout 100 bossiens eeckenhout costen g. 5-0-
dit is den 15e juny betaelt noch 100 groothout costen g. 1-10-
nog„ dusent groote talhouten cost van te dragen g. 5-3-

den 14 dito mijn vrouw aen geit tot haer mert gegeven g. 4-0-
noch voor mijn vrouw uytgegeven g. 2-10-

den 15 dito aen een beddetie ende overtreckseltiens voor mijn 
vrouw 

den 17 dito aen de secretaris van maersen over transport van t 
lants bet. g 6 . t 4 _ 

aen mijn vrou gegeven aen geit tot haer behoeve g. 5-0-
den 21 dito voor mijn vrouw aen mertgelt gegeven g. 5-0-
den 25 dito nogh gegeven aen geit g, 2-10-
den 28 juni aen mijn huysvrou om te mert te gaen gegeven g. 5-16-
den 21 Juni nogh aen geit aen mijn huysvrou gegeven om uyt te 

g e v e n g- 2-lü
den 2 Juli een schoutie met turf gecocht ende betaelt g. 5-5-

van de turf op de solder te draegen gegeven g. 0-12-
den 5 dito heeft mijn huysvrou op die merkt uytgegeven ende 

betaelt g 7 _ l f > 

den 7 dito aen mijn huysvrou nogh gegeven aen geit g. 3-2-
den 9 dito aen Jasper Jacobsz den timmerman volgens de ree-

ckeningh betaelt g 23-0-
aen Pieter Gerritsz. betaelt voor 75 stecken tot de 
turkse boonen g [.4. 
noch aen pieterzelie säet ende sijn arbeijdt betaelt g. 0-12-
voor 2 leghoenderen van Culen-borgh betaelt g. 1-5-

den 11 Juli aen mijn huysvrouw aen geit gegeven om te beste-
d e n g. 8-10-

den 14 Juli nogh aen geit aen mijn vrouw gegeven g. 3-0-
den 16 dito met mijn huysvrou ende susters te Vianen wesen 

speelen g 5_0. 
den 17 dito aen mijn huysvrou aen geit om te besteeden gegeven g. 3-10-
den 19 dito nogh aen geit gegeven g . 5.10-
den 22 dito van Moedervereert een roodtkints hemtsrocke cost g. 2-0-

twee witte gebreijde platte fruytmandekes van S. Jo-
sina cost „ i_4_ 

aen onse meydtttot een kermis vereert een beffie en-
d e g. 0-12-
aen de naijster Gritie Aerss. voor het naijen van de 
luijermant „ 5,9. 

d e n 2 8 mijn huysvrou aen geit gegeven g. 6-10 
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bh. 6 

den 28 Juli 

den 4 Augusti 

den 6 Aug. 
den 8 Aug. 
den 9 Aug. 

1 Aug. 

den 16 Aug. 
den 22 dito 

den 22 dito 
den 26 dito 

den 28 dito 

den 4 dito 

den 6 sept. 

21 dito 

den 22 

den 24 
den 21 september 

den 31 sept. 

aen de brouwer in het hart betaelt vier halve vaten 

g 4-
betaelt de axijs van een half f vat kleyn bier 
eens te peerdt uyt rijden geweest ende onderweeghs 
verteert 
ende twee dagen daernae te Vianen geweest ende 
verteert 
een pont vlas betaelt omgesponnen cost 
een kinnetje bier asijn betaelt met de axijs st 
betaelt tot Faert voor anderhalf vierendeel swart 
satteyn 
aen Catharina de Leuw aen canten lijwat camerixs 
etc. tot die luijermant betaelt 
een tinne pappottie cost voor het kintie cost 
betaelt aen axys voor een half vat 3 gulden bier 
18 st min een ortie 
voor 2 muddetiens haever betaelt 
aen nicht van der Hoolck het laeckenschirt geheel 
betaelt 
gesonden aen monfrère de professor voors ons swa-
ger Josephus om onse quota in de Westindische 
Compagnie te betalen de somma van 
in de kat gecocht 12 pondt witte suicker 1 pont tot 
10 stuyver 4 penn. maeckt 
noch een pont vlas van maseur overgenoomen cost 
voor een halff vat cleyn bier axijs betaelt 18 stuyver 
min 2 duiten 
52 sacken tweff opgedaen met opdragen ende tonnen 
costen 
vide etiam paginum sequentem 30 
een winter knaep te Leyden gecocht 
aen accys betaelt van 4 stoop rensche wijn en thuis
brengen 
twee halve vaten bier van accyns betaelt 
Betaelt in 't Hart een half vat wit Bier 
Voor lemmet van ons meits mesingemaecht 
aen de cock voor pasteyen ende het braden betaelt 
De onkosten van die begraefenisse van ons kindt 
een paar schoenen heel versoolt 
betaelt aen suster van Hilten 12 pont à 10J4 st. 
den 19 Januari anno 1630 nogh 6 pont suyker van 
suster van Hilten overgenomen ende 't pont cost als 
booven 

g. 8-0-
g. 0-18-

g. 2-16-

1-16-
0-14-
2-12-

g. 1-11-

53-0-
0-14-

0-18-
1-10-

g. 21-1-

g. 50-0-

g. 6-3-
g. 0-14-

g. 0-18-
K. 25-1-6 

0-16-0 

1-2-4 
1-15-8 
2-0-
0-6-
2-0-
18-15-
0-10-1 
6-6-0 

sequentem vide 
pag. 30 
Eyndicht hier tot 
October toe 
a° 1628 in Utrecht 

bh. 7 Hieronder volcht het gheene het welcke ick ontfan-
gen heb aen geit van mijn mombers beginnende het 
jaer van 1622 in Amsterdam ende te Leyden. 
Ick heb ontfangen monfrère Guilliam van der Helst 
den 7 Februari anno 1622 de somma van ƒ 20-0-
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Daerbeneffens hebck ontfangen den 20 april te Am
sterdam van monfrère van der Helst de somma ƒ 300-0-0 
Ick heb ontfangen oock den 29 april van Daniel 
Mostert mijn oom de somma van ƒ 300-0-0 
Nogh ontfangen van Guilliaem broeder den 16 July 
anno 1622 de somma van ƒ 50-0-0 
Ontfangen door monfrère Daniel Martens van Guil
liaem van der Helst den 15 augusti te Utrecht synde 
de somma * 12-0-
Ontfangen van monfrère van der Helst den 2 Sep
tember de somma van g- 113-' st. 
Ontfangen van mon frere van der Helst den 2 De
cember de somma van g- 250-0-
Juffr. van Ceulen geeft op mijn naem over een 
maendt te Leyden ook ontfangen de somma van g. 124-13 st. 
resteert op die oude rekening nogh te betalen g. 22- min 4 

st. 

Hetwelcke betaelt is anno 1622 van die 54 gl.-O- nae 
volgenden III 

blz. 8 Hier volcht het geit hetwelcke ick ontfangen heb int 
Jaer anno 1623 soo te Amsterdam als te Leyden 
sijnde 
Ick heb ontfangen den 10 Januari anno 1623 van 
monfrère Guillaume van der Helst in Amsterdam 
de Somma van g- 34-0-
Ontfangen op den lesten meert van monfrère Daniel 
Martens ende hij voor mij ontfangen hadt van mon
frère Guillaem van der Helst de somma van g. 36-0-
Ontfangen den 29 september anno 1623 in Amster
dam van Stephanus Baccheri mijn oom de somma 
van g. 200.-0-
Ontvangen op die selve tijdt van monfrère van der 
Helst de somma van g. 15- 18 st. 
Soo oock van Daniel oom ontfangen op die selve tijdt 
de somma van g. 200-0-
Nae het sluyten van der weesen rekeninghen heb 
ick wederom ontfangen a° 1623 

blz. 9 Ick heb ontfangen int jaer 1623 van monfrère Guil
liaem van der Helst den 1 May de somma van g. 25-0-
Ontfangen van monfrère van der Helst den 6 Juni 
de somma van g. 217-14 st. 
Ick heb ontfangen den 12 Julij van monfrère van 
der Helst de somma van g. 50-0-
om nae Zeelandt te rijsen 
Ick heb den 20 Augusti ontfangen van monfrère 
van der Helst te Uytrecht sijnde de somma van g. 13-0-
Ende den 1 September te Amsterdam heb ick van 
monfrère Guilliaem van der Helst ontfangen de 
somma van g. 12-0-
Ontfangen den 30 September binnen Amsterdam van 
Steven oom de somma van g. 200-0-
Ontfangen oock den 30 September van Daniel oom 
(gelijck op het andre sydte oock staet, de somma vang. 200-0-
Op die self de tijdt ontfangen van monfrère van der 
Helst binnen Amsterdam de somma van g. 50-18-
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biz. 10 Ick heb ontfangen monfrère Guilliaem van der Helst 
den 10 December a° 1623 de somma van g. 36-0-
Ontfangen den 26 December van Dominus Steven-
oom de somma van g. 6-0-
Hier volcht hetgheene ick int jaer 1624 heb ont
fangen 
Ick heb ontfangen den 8 lanuari anno 1624 van mon
frère van der Helst de somma van g. 30-0-
Ontfangen van monfrère van der Helst den 20 april 
anno 1624 om mijn sieckte te betaelen te Leyden 
de somma van g. 200-0-
Ontfangen van monfrère van der Helst binnen Ley
den nae het sluyten van der weesen rekeninghe de 
30 Juni 1624 de somma van g. 400-0-
Ontfangen van Monfrère van der Helst ende aen 
juffrouw van Ceulen betaelt voor mijn Mondtkosten 
ende andre onkosten meer den 16 September a° 

1624 te Leyden de somma van g. 200-0-
Ende haer resteert nogh 295 gl. 7 st. het welcke 
haer daernae betaelt gelijck het volcht 
Monfrère van der Helst heeft voor mijn mondt 
kosten aen juffr. van Ceulen behalven die 200 gl. 
voorgaende nogh betaelt den 8 December a° 1624 de 
somma van g. 295-7-

blz. 11 lek heb ontfangen van Monfrère Guilliaem van der 
Helst om te Uytrecht mijn swaere sieckte te be
taelen den 20 September a° 1624 de somma van g. 150-0-
Ontfangen van Monfrère van der Helst in Amster
dam den 2 October a° 1624 de somma van g. 50-0-
Ende sijn dan effen met haer in alles tot het toe-
coomende jaer a° 1625 
lek heb oock van monfrère van der Helst ontfan
gen den 25 spril voorgaende a° 1624 de somma van g. 4-10-8 
Betaelt voor een stoop franckfortse brandewijn 

blz. 12 Hier volcht hetgheene ick heb ontfangen van mijn 
mombers int jaer 1625 
Vooreerst heb ick ontfangen van Steven oom getelt 
aen maseur Geertruydt ende mij gegeven den 31 
Januari in Amsterdam a° 1625 de navolgende som 

4 gehele reijers stuckt tot g. 11-6-
9 halve reijers stuck tot g. 5-13-
aen sulvergelt 13 schellingen 
payement 1 stuyver 
Somma g . 100-0-

Ick heb ontfangen van monfrère van der Helst den 
22 meert a° 1625 de somme van g. 12-0-
Ick heb ontfangen van Steevenoom den 12 april a° 
1625 aen 40 rijxsdaelder de somma van g. 100-0-

blz- 13 Nogh heb ick ontfangen van Stevenoom den 25 april 
a° 1625 de somma van g. 50-0-
Ick heb nogh ontfangen int jaer 1625 den 27 Juni 
van Stevenoom ofte Maicke suster te Leyden sijnde 
ontrent die Leydtse vacantie de somma van g. 200-0 
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Ick heb ontfanghen den 24 Augusti a° 1625 van 
monfrère van der Helst 12 rijxsdaelders de Somma 
van g. 30-0-
Ick heb ontfangen van monfrère van der Helst den 
29 Augusti a° 1625 de somma van g. 20-0-
Ick heb ontfangen den 1 October a° 1625 van Daniel 
Mostert 40 rijxsdaelders 250 worpen dubbeltiens de 
worp tot 8 st. tsamen g. 200-0-

blz. 14 Hier volcht hetgheene het welcke ick ontfangen heb 
van mijn mombers in het jaer 1626 aen gelt. 
Den 16 May Ick heb ontfanghen van mon frère van 
der Helst te Leyden sijnde de som van g. 150-0-
Nogh heb ick ontfanghen te Leyden sijnde den 
22 May a" 1626 van monfrère Guilliaem van der 
Helst de som van g. 100-0-
Ontfanghen van mijn oom Stephanus Baccherius te 
Amsterdam den 10 Augusti de som van g. 30-0-
te Amsterdam sijnde heeft monfrère van der Helst 
om mijn mondtkosten van een jaer ende een half aen 
Juffrou van Ceulen te betaelen gegeven de som van ƒ -.-
Ontfangen van Sephanus mijn oom den 3 September 
a° 1626 29 rijxsdaelders min 10 stuiver de somma 
bedraecht net g. 72-0-
Ick heb ontfanghen van Guilliaem Mostaert den 12 
September binnen Amsterdam de som van g. 100-0-
Ontfanghen van monfrère Daniel op mijn dispuyt 
den 18 October aen geit g. 10-0-

blz. 15 Ontfanghen van monfrère Guilliaem van der Helst 
den 27 October a° 1625 binnen Leyden aen dubbelde 
stuyvers de som van g. 100-0-
Ontfanghen van Daniel Mostert ende mij geassig-
neert te Leijden op een Pieter de Latre den 14 
December a° 1625 
heeft mij betaelt de somme van g. 200-0-
Hebbe ontfanghen binnen Leyden den 21 December 
a° 1626 van Marie Claess. voor mijn oom Daniel 
Mostert de somma van g. 400-0-
Nogh van Pieter de Latre uyt den naem van Daniel 
Mostert ontfanghen binnen Leyden den 27 Decem
ber a° 1626 aen geit de somma van g. 100-0-
Van monfrère Guiliaem van der Helst ontfangen 
om een slaeplijff te betaelen g. 21-21-
Nogh van monfrère van der Helst voor mij aen 
bosman van rensche wijnen betaelt g. 9-0-
Monfrère van der Helst heeft voor mij betaelt van 
der 1000 penningh g. 12-0-

bh. 16 Hier volcht het gelt hetwelcke ick ontfanghen heb 
van mijn curateur in het jaer 1627 binnen Leyden 
Ick heb ontfanghen binnen Leyden den 13 Martij 
van monfrère van der Helst 250 worpen à 8 st. 
bedraecht de somme net g. 100-0-
Ick heb ontfanghen binnen Leyden den 26 Marty van 
monfrère Guilliaem van der Helst ende Daniel broe
der de somme van g. 100-0-
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Ick heb ontfanghen van monfrère van der Helst in 
Leyden den 19 May de somme van g. 150-0-
Ontfangen van monfrère Guilliaem van der Helst 
binnen Leyden nae mijn promotie den 25 Juni de 
somme van g. 300-0-
Ontfanghen van monfrère Guiliaem van der Helst 
den 2 July 1627 in Amsterdam tot betalinghe van 
9^2 dosijn handschoenen de somme van g. 60-0-
Ontfanghen van monfrère van der Helst om d'onkos-
te van mijn promotie maeltijdt den 8 Juli te betaelen 
de somme van g. 200-0-
Ontfangen van monfrère van der Helst den 12 juli 
a° 1627 in Amsterdam de somme van g. 20-0-
ende twee daghen daernae noch ontfanghen g. 3-4-

blz. 17 Ontfanghen van monfrère Guilliaem van der Helst 
den Augusti anno 1627 binnen Amsterdam om chris-
tijn in die seyde laeckenwinckel te betaelen g. - -
ontfanghen van monfrère Guilliaem van der Helst 
den 18 July anno 1627 binnen Amsterdam de somme 
van g. 41-10 
monfrère Guilliaem van der Helst heeft voor mij 
betaelt een oxhooft wijn van 16 st kannen ende een 
halff pont toback binnen Amsterdam betaelt den 
24 July a° 1627 de somme van g. 48-10 
ontfanghen van monfrère Guilliaem van der Helst 
ende voor mij aen tien en een halff swart satteyn 
voor mij betaelt den 14 Augusti g. 52-18 
ontfangen den 29 Augusti anno 1627 in Amsterdam 
aen geit van nonfrère Guilliaem van der Helst de 
somme van g. 437-19-12 
ten anderen den 30 noch ontfangen g. 6-4-4 

g . 444-4-4 

blz. 18 ontfangen den 20 October a° 1627 binnen Leyden 
van monfrère van der Helst 16 goutgulden payment 
8 st./somma g. 50-0 
Ontfangen van monfrère Guilliaem van der Helst 
aen dobbele stuyvers den 29 October de somme van g. 60-0-
Ontfangen den 8 november van monfrère Guilliaem 
van der Helst op mijn bruyloft binnen Leyden anno 
1627 den som g. 410-0-
Monfrère Josephus Vorstius heeft mij aen geit getelt 
den 16 november a° 1627 binnen Leyden de somme 
van g. 400-0-
nogh van monfrère Josephus Vorstius aen geit ont
fangen binnen Leyden den 21 november om hem 
te restitueren de somme van g. 200-0-
nogh van monfrère Josephus Vorstius ontfangen den 
23 October 1627 g. 50-0 
ontfangen van monfrère van der Helst te Amsterdam 
sijnde den 11 December a° 1627 aan 26 pistolen de 
somme is g. 200-0-
ontfangen den 27 December a° 1627 van monfrère 
Josephus Vorstius de som van g. 50-0 
moet hem restitueren net g. 700-0-
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Den 16 February a° 1628 In Leyden aen mijn 
swager aen gelt op die 700 gld. gerestitueert 274 
gl.-O- resteert hem nogh te betalen 426 gl.0-0 die 
betaelt sijnden 23 February a° 1628 hebben daer be-
taelt net 700 gl. 0-0 ende sijnde nu in alles effen ende 
betaelt. 

blz. 19 Ontfangen van Monfrère Guilliaem van der Helst in 
Amsterdam den 18 December anno 1627 de somma 

200-0-van 
anno 1628 
ontfangen van monfrère Guilliaem van der Helst 
te Amsterdam synde den 27 Januari anno 1628 in 
gelt de somme van g. 20-0-
Ontfangen Guiliiaem van der Helst te Leyden den 
30 January anno 1628 de somme van g. 200-0-
aen gelt 
ontfangen Jan van Leuwen procureur voor monfrère 
van der Helst te Leyden den 30 January om voor 
mij te houden de somme van g. 50-2-
Nogh van Cornelis Engel cruijdenier op de Vismerct 
voor Monfrère van der Helst als schuldich sijnde 
ontfangen den 31 January binnen Leyden aen geit 
ontfangen de somme van g. 104-0-
41 rijxdaelders en een halve rijxdaelder payments 
5 stuyver 
Ontvangen uyt name van Monfrère van der Helst 
te Delft van Albrecht Albrechtsse van Schoonhoven 
den 3 February anno 1628 aen gout de somme van g. 80-0-

blz. 20 ontfangen van monfrère Guilliaem van der Helst op 
Daniel ooms somme voor mij betaelt in Januaris in 
Amsterdam anno 1628 in banco g. 35-10-8 
nogh heeft monfrère van der Helst van vracht voor 
mij betaelt g. 2-0-
Ontfangen aen silvergelt van monfrère van der Helst 
den 12 february anno 1628 in Leyden de somme 
van g. 688-7-8 

g. 1200-0-
int jaer 1628 
Dese 1200 gulden-nogh 450 gld. moet op de dors 
van de obligatie van monfrère van der Helst ge
schreven worden van die 6400 gld. afgetrocken wer
den tot dat se gerestitueert sijn waervan 650 gld. in 
mey 1628 in Amsterdam sijn betaelt. 
Ontfangen van monfrère Guilliaem van der Helst 
in Leyden den 23 february 1628 mij van Amsterdam 
gesonden de somme van g. 450-0-
heeft mij nu verschooten net g. 1650-0-
Monfrère Guilliaem van der Helst heeft mij aen 
rijxdaelders op die g. 688-7-8 te veel gesonden de-
welcke ick hem schuldigh ben de somme g. 20-0-
alwaer ick gl. van verschooten had. 

den 24 Juni heb ick van monfrère Guilliaem van der Helst ont-
anno 1628 in fangen in Utrecht den 14 Juni oude stijl anna 1628 
Utrecht de somme van 25 rijxdaelders g. 62-10-
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den 5 juli Ontvangen van monfrère van der Helst te Utrecht 
oude stijl den 15 Juli anno 1628 de somme van 40 rijxd. g. 100-0-

ontfangen in Utrecht den 9 Juli anno 1628 uyt han
den van Susanna Jans de somme van g. 24-12-
door commissie van monfrère van der Helst 

biz. 21 

ex bonis 
uxoris 
immobilibus 

den 23/13 Marty anno 1628 in Uytrecht heb ick 
ontfangen van Oom van Buchel de somme van 
1000 gl. 0- voor een stuck lants van 8 mergen groot 
gelegen in Maersen ende Tienhoven ende resteert 
mij van dit lant nogh te betaelen van den cooper pre
cies te paetsen te Utrecht aen geit de somme van 
1000 gld-0-0 (de welcke 1000 gld ick ontfangen heb 
den 8 May oude stijl anno 1628 in Utrecht) soo dat 
het verkocht is voor 2000 gld-0- alwaer het transport 
te paeschen te Utrecht sal worden van gedaen vol
gens de coop sedel ende is het transport vant lant 
behoorlijck gedaen. 

Ontfangen den 1 Augusti anno 1628 uijt handen 
van mijn swager Dolfus Vorstius te Leyden voor 
onse suster Zibilla om die hetselfde alhier te res-
titueeren de somme van g 
waervan haer aen geit gegeven is den 23 Juli oude 
stijl anno 1628 in Utrecht g 
den 1 Augusti noch aen geit wederom gegeven g 
noch int eerst van Augusti een camerixe lob ver-
cocht voor g 
den 20 Augusti oude stijl anno 1628 nogh aen geit 
gegeven g 
den 27 October aen geit gegeven to haer behoeff g 

den 12 October Van mijn huijsvrouws moeder tot een pille gaeff 
1628 oude stijl in van onse dochter saliger vereert gekregen van Leyden 
Utrecht aen geit de somme van g 
den 19 december Een laeckense mantel vercocht ende van gemaeckt g 
1628 oude stijl 

bh. 22 

hetwelck op mijn Ontfangen van Willem Versteegh silversmit voor 
halff jaer renten is monfrère van der Helst den 2 augusti oude stijl 
gereeckent 
vervallende den 
lsten December 
1628 

50-0 

4-0-
6-0-

10-0-

4-0-
2-0-

40-0-0 
10-0-

anno 1628 ïn Utrecht ende tot mijne behoeve ge
houden de somme van 

Noch ontfangen van monfrère Daniel van Amster
dam den 3 Augusti oude stijl anno 1628 in Utrecht 
de somme van j 
Betaelt aen Mariche Bruyninxs weduwe binnen 
Utrecht van een halff jaer huysheur vervallen St. 
Victor oude stijl anno 1628 ende is betaelt den 20 
December anno 1628 in Utrecht de somme van 105. 
maer eenighe verschooten onkosten afgetrocken 
betaelt maer g. 79-3- hier bij een half jaer huysgelt 
betaelt g. 3-0- ; 
Nogh een half jaer huysheur in Mey vervallen 
betaelt den 27 Juni anno 1629 oude stijl, 't welck 
vervallen is in May in Utrecht, aen de weduwe 

50-0 

56-12-

108-0-
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biz. 23 

den 13 November 
anno 1628 in 
Amsterdam 

Den 1 January 
anno 1629 
in Utrecht 
anno 1629 

Den 1 juni 1629 

den 4 juli o. stijl 
anno 1629 te 
Utrecht 

den 4 Augusti 
1629 in Utrecht 

Den 20 Augusti 
anno 1629 in 
Utrecht 

biz. 24 

den 1 December 
a° 1629 

anno 1630 
den 1 January 

den 13 January 
a° 1630 

den 8 april a° 
1630 in Utrecht 

den Juny 
29 

a° 1630 

den 3 September 
a° 1630 te Amst. 

betaelt de somme van g. 105-0- waervan ons resteert 
het huysgelt te betaelen 6 gld. int halff jaer. 
nogh aen onse huysvrou van een half jaer huysgelt 
betaelt hetvvelcke vervallen is St. Victor anno 1629 
in Utrecht ende is betaelt den 18 January anno 
1630 de somme van g. 105-0- en aan huysgelt be
taelt aen de staten 3 gld. 0-
het andre huysgelt is elckes op sijn jaer ende tijt 
hier beneden volgende aende huysvrou betaelt 

Ontfangen van monfrère Guilliaume van der Helst 
van een half jaer renten vervallende den 1 December 
anno 1628 in Amsterdam de somma van g. 162-10-
waervan het capitael is 5200 gl. 0-
ontfangen van monfrère Daniel en Guillieam van der 
Helst van een heel jaer huyshuer van het huys de 
Otter hetwelcke ingegaan is den 1 January anno 
1627 ende is vervallen den i January anno 1629 
en mij betaelt in Utrecht de somme van g. 112-16-
Ontfangen van monfrère van der Helst een halff jaer 
rente in Amsterdam g. 162-10-
ontfangen van wegen monfrère van der Helst van 
Willem ter Steegh. silversmit de somme van 66 gl. 
19 stuyvers hetwelcke mij tot afkortinghe van mijn 
interessen sal gereeckent worden g. 66-10-
Ontfangen van wegen monfrère van der Helst van 
Willem ter Steegh silversmit de somme van g. 66-19-
te samen dan ontfangen 133 gl 18 st. welcke somme 
mij tot afkortinge van mijn halff jaer rente sal 
strecken als voldaen g. 66-19-
ontfangen van monfrère Daniel en monfrère van 
der Helst mij tot Utrecht gesonden de somme soo 
aen gout als silvergelt van g. 150-0-

Ontfangen van monfrère van der Helst ende Daniel 
Martens voor een halff jaer renten van wegen mijn 
middelen onder haer interest gegeven beloopt int 
halff jaer g. 162-10-
Ontfangen van monfrère van der Helst voor mijn 
Vi2 van een geheel jaer huyshuer van het huys den 
Otter op het water de somme van g. 100-0-
ontfangen van monfrère van der Helst als op mijn 
reekeningh gestelt van Amsterdam mij overgesonden 
de somme g. 100-0-
Ontfangen van monfrère van der Helst tot afdoe-
ninge van de onkosten van mijn huysvrouws begraf-
fenisse de somme van 100 rijxdaelders g. 250-0-
hetwelck in afrekeningh ende afgekort sal werden 
van mijn capitale middelen 

Ontfangen van monfrère van der Helst ofte van 
mijn broeder Daniel Martens 40 rijxdaelders mij van 
Amsterdam gesonden maecken aen geit te somme 
van g. 100-0-
Ontfangen van monfrère Daniel ende van der Helst 
20 rijxdaelders ofte de somme van g. 50-0 
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den 
13 

23 
vember Ontfangen van monfrère van der Helst tot afreke-

a° 1630 in Utrecht 

Uz. 25 

ninghe van een half jaar renten die den len decem
ber vervallen, 60 rijxdaelders à 50 st. beloopt g. 150-0-
die mij van Amsterdam gesonden zijn ende door 
monfrère selfs te Utrecht behandicht op een Sater-
dagh 

den -— January Ontfangen van monfrère van der Helst ofte door 
anno 1631 in m i ' n b r o e d e r Daniel Martens mij tot Utrecht ge-
Utrecht sonden van wegen een jaer huyshuer van den Otter 
Dit is de huyshuer o p h e t W a t e r a l l e s a e n ê o u t d e somme g. 102-5-
van het jaar 1630 v a n h e t J a e r 1 6 3 ° v e r v a l l e n t e Amsterdam 

Anno 1631 
Den 22 mey anno 
1631 in Utrecht 
dese rente vervalt 
den 1 juni a° 1631 

den 4 Augusti 
n. styl a° 1631 

a° 1631 den 
1 september 
N. stijl in 
Amsterdam 

20 
Den —— december Ontfangen van monfrère van der Helst ende mon-

a° 1631 in Utrecht f r è r e D a n i e l °P reeckeninge van het jaer huyshuer 
van den Otter vervallen den 1 January a° 1632 en van 
t jaer 1631 vervallen aen geit ontfangen 40 ryxds 
maecken 

A° 1632 

Ontfangen van monfrère van der Helst een half jaer 
losrenten het welcke vervalt den 1 juni a° 1631 
40 rijxds: 40 worpen a 24 st. aen dubbelde st. 2 gld 
beloopt in alles 
ende is 8 dagen om te gerieven te vroegh ontfangen 
ontfangen van monfrère Daniel die mij te Utrecht 
selfs gegeven heeft een pampier daer in 40 rijxds ofte 
de somme van 
Ontfangen van monfrère van der Helst mij van 
Amsterdam tot Utrecht gesonden aen geit 20 rijxds 

maeckende de somme van 

150-0-

g. 100-0-

g. 50-0 

g. 100-0-

22 
den february 

den - - april 
20 

24 , 
den Augusti 

14 

bh. 26 

In 1632 

den October 

A c 1633 
uit Amsterdam 

Ontfangen van monfrère van der Helst en D. Mar
tens mij tot Utrecht gesonden 40 ryxds monterende 
de somme van 

Te Amsterdam sijnde ontfangen van monfrère van 
der Helst ofte van mijn broeder Daniel Martens de 
somme van 20 ryxsds maecken 

ontfangen van monfrère Daniel Martens van Am
sterdam aen gevalueerde goutguldens de somme 
van 
mij op reeckeninge te Utrecht overgesonden 

100-0-

g. 50-0 

g. 100-0-

In Amsterdam ontfangen van monfrère van der 
Helst ofte uit handen van monfrère Daniel Martens 
mij als sulver geit getelt de somme van g. 50-0-
Den 4 Jannuary uit Amsterdam ontfangen van mon
frère Daniel Martens van wegen het jaar huyshuer 
1632 van den Otter op reeckeningh aen rijxsdaelders 
de somme van net o. 100-0-
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1 8 
Den January 

8 
in Amsterdam 

24 
den 

14 January 

Ontfangen van monfrère aen cleyngelt mij toegetelt 
de somme van 100-0-

Noch ontfangen binnen Amsterdam van monfrère 
van der Helst 20 ryxsdaelders de somme van g. 50-0-

blz. 26 

Den 
20 

10 
april 1633 Ontfangen van monsr Guilliaem van der Helst bin

nen Amsterdam van wegen de schattin ghe van den 
200 penning ingegaan 1625 voor ses achtervolgende 
jaeren renten te genieten tegen drie per sents, is 
geexpireert 1631 monterende de somme voor mijn 
part 
Noch voor mijn part van vier maenden interest vant 
jaer 1632 heeft monfrère van der Helst van de tré
sorier voor mijn ontfangen ende aen mij getelt aen 
riixsdaelders de somme van 

60-0-

g. 61-5-

den 

den 

22 

12 

23 

13 

Juny Ontfangen van monfrère van der Helst 125 worpen 
à 8 stuyvers monterende de somme van g. 50-0-

Juny Noch ontfangen van monfrère van der Hekt de som-
me van g. 126-15-
aen schellingen 105J^ worpen à 24 schellingen paye
ment 3 stuyvers somma totalis g. 176-15-

blz. 27 

Anno 1633 den 
9 July off 
29 Juny in Utrecht 

10 july 

den 23 july 

Anno 1634 
den 19 January 
in Amsterdam 

den febr. 

Ontfangen van monfrère van der Helst ende mon
frère Daniel mij van Amsterdam op Utrecht geson-
den 400 rijxsdaelders monterende in alles de somme 
van 
Nogh van monfrère van der Helst en Daniel Mar
tens mij tot Utrecht overgesonden aen rijxsdaelders 
de somme van 
Ontfangen uit handen van monfrère Daniel in den 
Otter ende dat aen silvergelt de somme van 

Noch uit handen van monfrère Daniel te Utrecht 
sijnde ontfangen aen gout de somme van 100 gl. 
ende dat op reeckeningh van mijn huijshuer van de 
Otter verschenen ultimo December 1633 dus 

Anno 1636 Op den 31 Mey ontfangen van monfrère van der 
Helst tot Amsterdam aen rijxsdaelders 
op reeckeningh, mij in gelden verstreckt 

Anno 1636 Op den 8 July 1636 ontfangen door de raetsheer 
Zas van sijn reeckeninge ende dat van wegen mon
frère van der Helst de somme van 

blz.29 t/m 40 blanco 

1000-0-

200-0-

75-0-

100-0-

33-0-

g. 36-1-

blz. 41 
ick heb betaelt van den 1 may anno 1625 nae dat 
ick van Amsterdam na Leyden verreyst ben dit 
navolgende geit den 1 May 1625 
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van Amsterdam op Leyden aan Vracht g 
voor het thuijs brengen van mijn koffer g 
aen Ettie gegeven tot foy de ick vertrock g 
aen onse Lijsbeth vereert om haer trouwen te be-
taelen g 
aen het scheep brengen van mijn koffers g 
voor een canaeretie met een nieuw koutie g 
aen canarie saet betaelt g 
aen meester Isac de sneyder betaelt g 
te Leyden ick ben schuldigh aen die schoemaecker g 
„„„ „.;:„ i i~~±~££ ] _ - i : ~ i - u -~ l—l^;^»W a 

a e l l III1JI1 I1UCUCMUI ICCl UUl LJC11 JV*. 11U\_IS. SUlUIUlg l l a 

oock aen Thomas de Boeckebinder g 
aen meester Nicolaes geleent op het geene g 
ick hem van pleisters ende verbinden schuldigh ben g 
aen het repareren van mijn groote Luydt g 
aen lindt te setten in twee paer kousen g 
ende die met seemleer versoolt 
aen twee pont keersen g 
een paer schoenen gelapt g 
voor 4 strengetiens seyde gegeven g 
een paer kousen versoolt g 

0-12-
0-16-
2-0-

5-17-
0-6-
5-0-
0-4-
60-0-
0-0-
0-0-
0-0-
0-19-
1-5-
2-0-
2-0-

0-14-
0-8-
0-12-
0-11-

blz. 42 

den 1 Juni 

den 12. 

gereyst met Joffrouw Saertie van Ceulen op den 
Haegh aen vracht betaelt 
in den Haegh verteert 
aen foy aen die meysens 
van den Haegh op Delft 
aen een doosie te draeghen 
van Delft op Rotterdam 
onderweegen in de herbergh verteert 
van Rotterdam op Leckerkerck aen een wagen 
aen een heele salm die wij selfs vingen 
Te Leckerkerck in de Herbergh verteert 
Van tweemael over die Leck te vaeren 
onderweghen aen bier verdronken 
van Rotterdam op Leyden aen vracht 
Van Damianus te Rotterdam geleent ende betaelt 
aen mijn satteijn wambus laten stoppen 
aen Meester Joris barbier voor een jaer scheerens 
aen Meester Claes voor 2 playsters betaelt 
op die Rijnsburchse kermis verdaen 
aen Dominus Damanus betaelt hetgene hij mij ge-
leent had 

aen een paer schoenen gelapt 
aen mijn Luydtmeester voor 1 maent leerens 
voor een paer kousen te versooien 
voor 2 paer geparfumeerde handschoenen 
voor een brieff met een doosi van Amsterdam 
voor 3 dosijn seyde ende goude knoopen 

g- 1-4-

£• 1-10 

g- 0-12 
£• 0-0-
g. 0-4-

.2- 0-16 

g- 0-8-

g- 4-0-

g- 3-15 

.£• 0-18-

g. 0-12-
E- 0-14-
g- 2-10 

8- 3-0-
g- 0-12 

£• 4-5-

g- 2-0-

g- 2-10 

e- 3-8-

8- 0-9-

e- 4-5-

£• 0-10 
g- 2-8-
£• 0-7-
e- 1-16-

blz. 43 

12 dito aen mijn Luydtmeester betaelt over een 14 daeghen 
die ick hem van outs schuldigh was g. 2-0-
van Leyden op den Haagh ende wederom g. 1-4-
aen foy in den Haegh aen die meydt g. 0-12-
aen 't huys ten Dijl verteert g. -13-
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aen een stoop Rensche wijn in den Haegh betaelt g. 2-8-
aen mijn capstock gerepareert g. 0-15-
aen H. Pines die luydtmeester voor een heele maent 
leerens betaelt g. 4.5. 
aen mijn satteyn wambus gestopt g. 0-12-
aen een paer schoenen gelapt g. 0-7-
aen een brieff met 200 gl betaelt van Amsterdam g. 0-8-
voor een vatie met wijn van Amsterdam gecregen g. 0-12-
voor eenighe penninghen in Breda geslaegen g. 3-12-
voor 3 pottiens met eerdtbeesien g. 1-5-
aen die Knecht in die Academiethuijn tot drinckgelt g. 0-14-
aen Juffrouw Zaertie weergegeven hetgeene sij mij 
verschooten had g. 1-10-

29 (dito) In Rustenburgh op Hulsig foy te besten gegeven g. 2-10-

2 July aen onse Ariaen voor sijn moyte gegeven g. 0-14-
aen te peert te reijden voor 2 heele daeghen g. 3-0-
onderweegh te Hillegont verteert om nae Haarlem 
te reyden g. 0-12-
Te Haerlem in den Valck verteert g. 2-15-
aen foytie voor die knecht die de peerden bewaerde g. 0-6-
aen het huys ter Harte om nae Amsterdam te gaen 
verteert g. 0-10-
aen de Overtoom alwaer wij s'nachts sliepen verteert g. 1-16-
aen die knecht die de peerde bewaerde g. 0-6-
door die Veenen gereijst ende verteert te Kuijlsteert g. 0-8-
te Hasersou aent meert[i]e wat geëten ende geplay-
stert g. 1-0-
weer te Coukerck geplaystert g. 0-5-
voor onse peerden thuys te bestellen g. 0-6-

blz. 44 

Den July 12 uytgegeven binnen Leyden 
anno 1625 Ick heb betaelt aen Mr. Michiel die schoenmaecker g. 18-0-

Ick heb betaelt aen mijn Hoedestoffeerder g. 32-0-
aen die knoppemacker betaelt g. 3-12-
aen mijn boeckebinder g. 26-0-
Op mijn Haerlemse rijs verdaen g. 18-0-
Van Leyden nae Amsterdam etc. onderweeghen g. 5-9-

20 aen Davelaer 2 paer seyde kousen betaelt g. 36-0-
verdaen op mijn rijs in die Beemster g. 16-0-
te Amsterdam sijnde verdaen g. 12-0-

20 Aug. verdaen in 6 daghen sijnde op het huys ter Nes g. 12-0-
Van daernae Leyden etc onderweeghen g. 3-0-
te Woerden 2 maeltijden gedaen g. 2-10-
te Leyden op die bruyloft sijnde verdaen g. 8-0-
van Leyden op Haerlem ende onderwegen g. 2-4-
daer van daer nae Amsterdam g. 12-0-

4 Sept. Betaelt aen Bosman 8 stoop rensche wijn g. 8-5-
aen mijn geweer schoongemaeckt g. 1-4-
aen Christoffels die kleermaecker betaelt g. 63-0-
aen Christoffelssoon de Hoedestoffeerder g. 9-0-
aen 28 eilen candt betaelt d'elle tot l2k g. 10-10-
aen Cornelia in die lijwat winckel g. x 
aen Maicken nicht aen binnewarcken x 
aen monsieur Dammans aen 6 hemden voor mijn ge-
nayt 

171 



aen Pastijcken om een lob met 3 paer poveresten 
genayt g 
aen maseur Cateleintje voor 30 ellen lijwat g 
met een jacht uyt spelen gevaeren g 
aen live betaelt van verschooten geit g 
aen een wit mes met een sehe gecocht g 

x 
30-0-
7-0-
4-12-
1-4-

blz. 45 

den 1 Oct. 

den 5 Oct. 

20 Oct. 

3 nov. 

8 nov. 

Betaelt aen Christoffel die sneijder 
Betaelt aen sijn soon die Hoede stoffeerder 
aen canlen van Maycken Backers gecocht 
aen Pastaycken voor een lob met canten 
aen Cosijn Hans die schoenmaecker 
aen Live wederom gegeven van geleent geit 
aen Cornelia in die lijwatwinckel 
aen een beurs van sey lindt 
aen 4 meysens voor haer moyte tot foy gegeven 
aen warm wittebroot te beste gegeven 
aen vracht op Leijden ende voor mijn kist 
aen 2 pont keersen 
aen een duysent talhouten voor provisie 
nogh vijfhonderd groote eecken houten 
voor acht stoop fransche wijn 
aen 100 Lijsterbooghen 
aen lijsterbeijen 
aen een paer schoenen te lappen 
aen 6 pont keersen gecocht 
aen een dosijn seye knoopen met litsen gevlecht 
aen een dosijn seyknoopen sonder litsen 
aen een halff dosijn swarte seijen knoopen met rib
ben 
mij aen die Zee eens weesen vermaecken 
van het rijen ende onderweegh verteert 
aen 6 groote schelvissen betaelt 
nogh aen drie groote tonghen 
aen een eerde pot om nae Amsterdam te senden 
voor die zeevis te draeghen tot Leyerdorp 
self te Leijerdorp gegaen ende daer verteert 

g-

63-17-14 
23-5-
11-0-
14-0-

g. 27-1-
g. 6-4-
g. 15-4-
g. 3-12-
g. 8-0-
g. 0-10-
g. 1-4-
g. 0-14-
g. 1-15-
g. 2-10-
g. 4-10-

1-4-
0-10-
0-14-
1-16-
1-12-
0-12-

0-13-
1-10-
2-0-
2-0-
0-12-
0-4-
0-10-
1-2-

blz. 46 

den 9 November 
den 12 November 

den 18 dito 

den 22 dito 

den 19 dec 

den 8 Jann. 

Aen een vatie van 10 stoop fransche wijn 
gesonden nae Amsterdam 6 schelven (schelvissen) 
daer beneffens drie versehe schollgen 
van schoonmaecken ende draeghen tot Leyerdorp 
voor 10 pont keersen betaelt 
van deze 10 pont 4 pont naebetaelt 
voor een tafelkleet betaelt 
voor een paer schoenen betaelt 
in mijn kamer iet gerepareert 
betaelt omdat ick niet betijts en was in mijn collegie 
gekreeghen een vatie van 9 stoop canarie wijn het-
welcke mij gesonden is uijt Zeelandt betaelt 
aen vracht ende het thuys brenghen 
mijn gallossen laeten wat versien 
anno 1626 te Leyden sijnde betaelt 
aen den Rector Magnificus van inschrijven 
aen die 2 pedellen 

5-4-
2-0-
0-12-
0-12-
3-0-
1-4-
1-10-
0-8-
0-18-
3-0-

10-2-
0-12-
0-4-

2-0-
0-12-
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den 12 dito 

den 6 Febr. 

biz. 47 

anno 1626 

voor 400 oesters g. 4-5-
aen mijn berbier voor een jaer scheeren g. 4-5-
aen 2 lijwatten fransche beffiens g. 2-14-8 
aen canten g. 1-5-0 
aen een halff vaem imberen hout g. 5-0-
aen 4 eekeltiens aen een beff g. 1-7-
voor 8 lobben stijven g. 2-8-
voor 3 beffiens door 't stijfselwater gehaelt g. 0-0-
voor een paxken van Amsterdam g. 0-12-
een paer schoenen versoolt g. 0-12-
een paer kousen versoolt g. 0-10-
In den Haegh ende weerom gereijst g. 1-8-
onderweegh verteert ende in de Haegh g. 3-0-

Den 24 December betaelt aen Juffrou van Ceulen 
voor ccn aRucr haut jaer van monutrcosten ende g. 31-18-
andere onkosten 

bh. 48 

den 9 

12 

den 14 meert 

27 Marty 
den 29 Meert 

Den 1 januari anno 1627 te Leyden aen mijn schul
den betaelt 
Aen mijn rijs te Utrecht sijnde 14 daegen verdaen g. 14-0-
voor 12 dosijn seyde knoopen betaelt g. 1-16-
voor 4 stoop wijn betaelt g. 2-0-
vaor 2 paer schoenen te lappen betaelt g. 0-18-
nae den Haegh ende wederom verreijst g. 4-0-
aen Adriaen voor een nieuwe jaer gegeven 
voor een lemmet tot mijn geweer betaelt g. 4-6-
betaelt aen Isack mijn sneyder g. 78-3-
aen Juffrou van verschooten geit g. 18-0-
aen bonnavonteur voor 6 musieckboecken g. 6-0-
een paer witte onderkousen betaelt g. 1-18-
Aen Maycken Elsevier wijn betaelt g. 32-6-
aen Professor Swanenburgh voor ons collegie ver-
eerst g. 22-12-
aen die meyt van het collegie g. 2-0-
aen een maeltijdt in de Swaen gedaen g. 12-0-
den 31 Meert voor 3 paer kousen te versooien g. 1-6-
den 12 Juli betaelt voor een paer seyde kousen 
aen Wickefort g. 12-0-
verdaen in den beemster te playsieren g. 4-0-
van Leyden over Haerlem op Amsterdam g. 3-6-
aen 3 meijsens te Amsterdam vereert tot foy g. 3-0-
van Amsterdam op Uytrecht ende daer verteert g. 0-0-
aen beffen ende 2 kamdoecken g. 0-0-
van Amsterdam op Uytrecht g. 0-0-
voor het nayen van 6 neusdoecken g. 1-16-
aen monfrère Daniel betaelt g. 8-0-

blz. 49 

den 21 October 
anno 1627 

aen Elsevier betaelt aen gelt 
aen een eIVé fluweel betaelt 
aen meester michiel 
aen mijn Hoede stoffeerder 

g. 8-8-
g. 6-17-
g. 0-0-
K. 0-0-
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biz. 50 en 51 blanco 

biz. 52 

den 14 Febr. 

den 16 febr. 
anno 1628 
te Leyden 

blz. 53 

Uz. 54 

den 2 Januari 
a° 1628 oude stijl 
in Utrecht 
a° 1628 den 
1. February in 
Leyden 

den 10 February 

den 14 dito 

den 25 Februar 
in Leyden gecocht 

g. 2-2-

g. 2-2-

Aen gelt betaelt int jaer 1628 in Leyden alst volcht 
een paer schoenen aen meester Michiel betaelt 
den meyt Nisie een paer klickers vereert ende be
taelt 
aen Juffrou van Ceulen aen gelt betaelt voor een 
jaer mondtkosten ende andere onkosten soodat wij 
nu in alles effen zijn den 15 februari 1628 g. 563-3-
ende een silver schaaltje aen haer dochter vereert g. 36-0-

Aen huysraet gecocht te Amsterdam den 10 Decem
ber 1627 
Tot Martijntie aen Lijwat g. 57-12-
daer beneffens nogh aen lij wat in die 3 compansen g. 43-10-
aen 12 schotelen wit majolica gecocht g. 7-8-
aen twee lobben isere betaelt g. 1-2-
aen een groote koffer betaelt g. 34-0-
nogh aen een camer cofferken gecocht g. 10-6-
een el groen satteyn betaelt g. 4-16-
aen een stuckie blauw machaier g. 37-0-
aen een broecke 4 ellen gansoogen g. 3-16-
aen 8 allen laecken g. 64-0-
aen bay 5 ellen mede gecocht als per reeckeningh g. 0-0-
aen een paer seemleeren hantschoenen g. 0-12-0 
aen 6 tapijt kussens g. 16-5-
aen 2 bedde groote kussens g. 25-9-0 
aen 3 snuyters van kooper g. 2-8-
aen een vijseltie g. 7-0-
aen 2 kandelaers ende 3 blaeckers g. 6-8-
aen een mes ende schee g. 1-8-
aen 6 spaense stoelen g. 56-6-
aen gedruckt goed ende 6 tapijte kussens g. 43-13 
aen seyde knoopen ende ponietten 40 ellen g. 8-10-
aen 40 ellen op te maecken g. 2-0-

van het gedruckt goet op te maecken g. 16-14 
aen kooper goet gecocht g. 13-9-
Vereert aen onse huysvrouw te Utrecht g. 9-6-
een drinck penningh voor onse meydt g. 1-4-

aen 6 ellen zeegroene bay tot juff. Hogeveen g. 8-8-

aen Lysebeth Martens in de lijwatwinckel g. 173-13-
aen meester Isack Sneijder betaelt g. 84-10-
aen de hoede stoffeerder betaelt g. 4-0-
aen 2 groote pannelen van wagenschot betaelt g. 3-2-
nogh aen 1 kleyn panneel voor mijn vrou betaelt g. 0-14-
voor een ebbenhouten lijst betaelt g. 3-10-
tot Lijsbeth Martens betaelt den 14 Arpil 
aen 4 paer fluwijnen ende binnenwercken g. 18-0-8 
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den 26 dito 

den 26 Marty 

16 
26 

Marty 

den 10 Marty 
te Dort 

den 4 april 

biz. 55 

den 5/6 April 
anno 1628 
betaelt door suster 
Josina den 
8 Augusti in 
Leyden anno 1628 

som g. 67-14-

den 8 April 

den 14 April 

den 13 April 

den 15 Apr. 

den 20 dito 
den 28 dito 

den 3 may 
in Leijden 
den 13 May 
in Leyden 

aen 4 stucken geroockt vlees gecocht g. 11-11-
wegen 66 pont à 31/2 st pont maeckt samen 
aen borstelen ende beesemen betaelt g. 2-9-
betaelt door Catelijn suster aen Christoffels soon g. 19-0-
voor 3 kleyne vroegh kersenboomkens te Utrecht 
betaelt g. 3-6-
nogh voor een kleyn abrekose boomken g. 0-18-

te Utrecht betaelt voor 3 voders merst in de tuyn g. 3-0-
nogh aen ses christelijne fransche glasen betaelt g. 1-5-
aen de baker vrou tot maseurs van Hüten gegeven g. 2-10-
gecocht een lywat kas ingeleydt g. 40-0-
noch een tafeltie aldaer gecocht g. 7-0-
noch een pers van nicht Kip overgenomen g. 14-0-
noch aen yserwerek in de keucken gecocht g. 20-4-
noch 6 slechte kussens de bladen g. 0-8-
noch 6 overdeckte kannen betaelt g. 6-2-
aen een schrijfboeck 4 boecken pampiers binden g. 2-2-

in het erfhuys van Juffr. Snellius gecocht 
een houte kisse met een slodt ende sleutel betaelt g. 3-6-
nogh een brabantse nieuwe huijck g. 21-5-
2 paer slaep laeckens g. 20-5-
nogh een paer fluwijnen g. 5-5-
2 tafellaeckens g. 6-7-
nogh een tafellaeckens betaelt g. 5-5-
een eysere ketel g. 3-11-
een koopere betpan g. 3-3-
van alles betaelt aen ommegelden g. 2-18-
aen een koeper lobbe eyser betaelt g. 1-4-
aen Janneken de seydelaeckenverkoopster int Lam 
betaelt g. 496-0-
voor mijn vrous kleren aen een hoet ververft een 
hoedebant ende seyde lint betaelt g. 2-0-
aen Lysebet Martens aen lijwat gecocht ende betaelt g. 34-6-
aen een groot plat besten kussen betaelt g. 2-13-
nogh tot Jannekens in het Lam de seydelaecken
verkoopster g. 121-19-
betaelt aen meester Joris van Schooten voor het 
schilderen van vader ende moeder, daerbeneffens 
voor mijn huysvrou uytschilderen g. 42-0-
aen ses kussens met veeren opgemaeckt ende be
taelt g. 18-12-
aeen twee vergulden lijsten te vergulden ende het hout 
ende het opmaecken g. 10-10 
een groote lijwat mande gecocht tot g. 1-6-
nogh een vierkante platte benne g. 1-10-
nogh een ronde doorluchtige benne g. 0-14-
aen neeff Mostert betaelt aen gelt g. 26-4-
een kleyn kleermandtie wit ende grauw g. 0-18-
een ijermantie wit g. 0-8-
een nay korfie g. 1-8-
het opmaken ende vollen van 6 kussentiens ende 
voorts betaelt alles tot Janneken Wijnants g. 2-0-
voor het opmaken met leer van de blaesbalk g. 4-10-
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biz. 56 

den 5 May 
in Leyden 

den 26 Juni 

den vj / iugusii 

den 21 Augusti 

den 8 Januarie 
a 0 1628 in Leyden 
gecocht 
den 27 February 
a° 1629 in Utrecht 

een roomsche caert van maten gesneden... 
een achtengedeeltie roode mey booter gecocht weeght 
ontrent de 40 pont is twee pont overich 
van de boer Isbrant uit Soetermeer over Leyden 
ontfangen een vierendeel meijbooter gecocht tot 
g. 23.10 st. ende daerna noch een halff vierendeel 
booter moet ons in de herfst noch een vierendeel 
booter met een half vierendeel leveren tot g. 23-10 
st. bedraecht 
H „„f* ~ « c ~ C n n o r ^ o n n r A f A C C / i r if* T T t r f i r l l t 9 P H 

mijn huysvrouw vereert ende betaelt een stroijen 
cabussie 
daer in gemaeckt een blicke doosie cost 
Anno 1632 heb ick dit kabussie tot een nieuwjaer 
aen suster Zibilla vereert in Utrecht 
Het blicke lampettie een onderbodem ingemaeckt 
ende ververst 
Een halff vierendeeltje roode booter tot 24 gld. 
het vierendeel ende weecht 15 pont over bedraecht 
aen vracht van Leyden op Utrecht cost 
gecocht een taertpan cost 
noch een ronde kooperen plaet cost 
noch vier tinne schootels bedraegen 

4-3-

13-14 

4-10-
1-8-

0-8-

13-16-
0-6-
3-0-
2-14-
3-10-

blz. 57 t/m 60 blanco 

blz. 61 

den 3 October 

den 7 October 

den 9 October 
den 9 dito 

Den 11 Dito 

Den 16 November 
in Utrecht 
Den 14 Dito 
Den 18 October 
den 20 October 

den 16 December 
den 3 November 
in Amsterdam 

Hier volcht hetghene dat ick betaelt heb in Utrecht 
a° 1628 begint van October aff oud stijl 
aen Trijntie het vroedtwijff betaelt 
voor den huysarmen gegeven 
aen Heyltie de craembewaerster vereert 

g. 11-6-
g. 1-10-
g. 0-18-

g-

aen Hijltie De baeckermoer voer een maent betaelt g. 8-0-
ende voor het doot kintiens goet gegeven g. 2-0-
om suster Josina thuys te brengen door Joseph ende 
wederom te kommen uytgegeven aen geit g. 5-12-
aen 4 pont bruijn vlas te Leyden voor ons gecocht g. 2-8-
aen de doctor Verstraten voor 9 Visiten betaelt g. 4-5-

aen den apteecker Verstraten betaelt g. 2-7-
voor een Testament ende octroy outmaecken g. 6-2-
noch 26 sack Turff opgedaen ofte noch 2 schouties g. 13-9-
Een paer onderstucks papegay groene Kousen be
taelt g. 1-2-
Aen de Hoovenier van den thuijn op te schicken bet. g. 1-4-
voor 18 servetten aen catelijn suster betaelt g. 13-1-

voor 12 pont bremcapper in Den Otter betaelt g. 2-8-
een paer nieuwe kousen ververft betaelt g. 1-4-
noch 6 pont bremcappers voor ons gecocht g. 1-4-
12 pont stockvis te Amsterdam gecocht t pont 3 st. g. 1-16-
een zwarte agaet ongesneden cost g. 1-5-
6 pont soutenel t pont tot 2 stuyver Y2 g. 0-15-

176 



Den 11 November voor De weesarmen gegeven g. 0-14-

blz. 62 

den 29 dito 

betaelt den 
15 november o. stijl 
1628 

de 8 Nov. 

den 20 Nov. 
in Amsterd. 

den 24 November 
den 17 December 

den 20 December 

a° 1629 

den 7 Jannaury 
1629 in Utrecht 
van Dort; is aen 
hen betaelt den 

19 
—— Augusti 1633 

in Utrecht 
In t lest van 
Jannuarie 
a° 1629 in Utrecht 

bh. 63 

den 3/13 jannuarij 
in Utrecht a° 1629 

den 17 Januarij 

den 20 Febr. 
den 25 Febr. 
den 5 meert 
den 11 martij 

den 9 meert 

den 20 martij 

den 20 dito 
den 1 3 april 

Aen Ossenvlees gecocht tot Nelletien 35 pont ende 
het pont hiervan kost il/2 st. somma g. 6-2-J 
nogh 4 stucken om in de roock te hangen 
weegen 46 ponden 't pont 3'/2 st. 't samen g. 8-8-

Voor een halff jaer niet te waecken betaelt g. 4-0-
een rode blieken lanteern gecocht g. 3-10-
2 houten vrouwen stooven costen g. 0-9-
30 pont winter keersen 't pont 5 st. tsamen g. 7-10-
voor mijn wapen te snijden in een zwarte agaet g. 7-0-
voor het slijpen van de agaet g. 0-10-
voor het insetten in de goude ringh betaelt g. 1-10-
100 sichorijworteltiens costen g. 0-18-
betaelt een swarten hoet ende een coordebant daer 
beneffens een andere hoet ververft g. 9-18-
betaelt voor 112 bladeren van schrijven aen onse 
meydts broeder g. 5-12-

Een oxhoofd Engels bier van neeff Struijs ontfan-
gen, hout 5 kinnetiens ander bier ende cost in alles g. 10-0-
van vracht van Dort op Utrecht cost g. 0-7-
van het sleepen van thuys te brengen g. 0-3-
den axijs hiervan betaelt g. 4-3-
aende bierdrager van in te brengen betaelt g. 0-4-

gecocht in een auxie Jul. Clarny daervoor aen de 
erfhuijsmeester betaelt g. 5-10-
voor paeschen aen de huysarmen gegeven g. 1-10-

Een virendeeltie winter zeep. hetwelck monfrère Da
niel voor ons te Amsterdam heeft betaelt 
een virendeeltie van axijs geeft 
voor de vracht ende het thuis brengen 
betaelt aen Mr. Henderick de Sneyder volgens sijn 
reeckeninck hiervan 
drie voeren sants met een schouwtie opgedaen g 
betaelt aen de brouwer voor 3 halff vaten dickbier g 
aen de schoenmaecker Hendrick Barentsz betaelt g 
betaelt aen 4 beffiens met canten opgenayt costen g 
vier tinne schottelen costen g 
noch aen linden ende cantiens tot ponietten betaelt g 
een swarte fijne vilt te Utrecht gecocht cost g 
een swarte hoet laten ververven ende een sweetbant 
daerin g 
ingekreegen 4 halve vaten meers 3 gl bier ende dier 
van aen axijs betaelt d'halff vat 18 stuyvers g 
aen den hoovenier betaelt g 
aen saet om te saijen gecocht 
betaelt een leertien van 14 sporten cost 
betaelt aen de laeckenverkooper te Amsterdam van 
laken 
aen kruyt om in ons huijshouden te gebruyeken 

8-0-
1-2-
0-4-

2-17-
1-0-
10-10 
9-8-
9-11-
3-10-
1-8-
8-0-

0-10-

3-12-
1-10-
0-18-
1-8-

77-10-
3-14-
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aen 3 legh-hoenderen ende een haen betaelt stuck 
14 stuyvers g. 2-16-

den 20 april betaelt aen schattinghe van mijn middelen te Am
sterdam g. 24-0-
betaelt van het snijden in een swarte agaet te Am
sterdam g. 9-0-

den 25 apr. gecocht 6 printiens van de oude prins ende noch 
anderen g. 7-0-
een hordetie om de kleederen uit te vegen cost g. 1-4-
noch een eecken houte schragie om de mat op te 
leggen g. 1-17-

blz. 64 

In Mey anno 1629 
In Utrecht 
oude stijl 
de 8 dito 

den 1 Mey 

Betaelt aen de wijnvercooper de Grutere volgens sijn 
reeckeningh hier van sijnde de somme g. 64-12-

10 Mey 

13 Mey 

den 16 Mey 
oude stijl 
den 6 juni 

den 27 Juny 
O stijl 1629 
den 25 July 

20 August 

den 25 Augusti 
den 1 Augusti 
den 6 dito 

en 11 dit 

Noch een jaer huer van onse meijd Marchie betaelt g. 
Noch een jaer scheeren aen Mr. Thomas betaelt g. 
Van Utrecht op Leyden aen vracht gegeven g. 
aen stoetkant ende gaern betaelt g. 
Een paer donckere groene vrouws Kousens betaelt g. 
30 ellen Alckmaers lywat tot hemden d'el à 1 9 ^ st. g. 
2 paer witte onder kousens g. 
Bommesijn tot kousen te versooien cost g. 
2 Meysens tot een foytie gegeven te Leyden g. 
van Leyden op Utrecht een schuyt gehuert ons partg. 
Ons Vaders printie op sateijn ende een lijstie cost g. 
Aen de Wacht Knecht voor een halff jaer niet te 
waecken betaelt g. 
Aen de Knecht aen drinckgeld gegeven g. 
Een Vatie wijn asijn van 2 2 ^ kannen de kan tot 6]/2 

stuiver beloopt g. 
De kan van axys 1 st. 4 penningen ende thuys 
brengen 234 st- beloopt tsamen g. 
Aen de schoonmaekster voor 4 dagen betaelt 

g-
betaelt 8 silvere lepelen met peerdevoetiens belopen g. 
lijwat ende cantiens gecocht tot mijn hemden beffiens g. 
een ovale lijsie tot mijn schilderij cost g. 
aen hout opgedaen ende op de solder te dragen g. 
betaelt aen onse huysvrou een halff jaer huysgelt g. 

betaelt aen boete van niet te waecken een nacht g. 
Vereert aen onse meydt tot een kermis een Spalm-
boek 
betaelt van mijn geweer schoon te maecken 
een tee pluijsertie ofte modelletie vereert 
een bergiere geschildert copie van honthorst 
vereert tot een kermis van monfrère Adolphus cost 
1 lijst daertoe gecocht ende verguit ende geverft 
betaelt als boete van niet te waecken voor een nacht 
noch van niet te waecken betaelt 
voor 2 dagen voor ons te laeten graven gegeven 
van 2 wachten versuymt niet op de wacht te gaen 
op de wacht te laet gekomen 

30-0-
6-6-
3-0-
1-10-
3-18-
29-5-
1-16-
2-1-
2-2-
4-0-
1-4-

4-0-
0-4-

7-10-

1-10-10 

2-0-
50-17-
2-6-
0-18-
18-11 
105-0-

1-0-

g- 1 0-
1-0-
3-10-
6-0-

2-9-

1-0-
1-0-
1-16-
2-0-
1-10-
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biz. 65 

4 Augusti 1629 
in Utecht 
14 dito 

20 dito 
den 26 dito 
den 29 dito 

8 September 

6 Sept. 

11 tot den 
15 September 1629 

den 24 dito 
2 Oct. 
5 dito 

den 7 Oct. 

21 Oct. 
6 Nov. 

16 Nov. 
16 dito 

24nov. anno 1629 

24 dito 1629 

28 dito 
30 november 

biz. 66 

aen de brouwer in de drie klaverbladen van kleyn 
bier voor een heel jaer betaelt de somme van g 
op de wacht gegeven een beenvenu ende eens thuys-
gegaen g 
een kaert van Sticht ende de drie rieviren gecocht 
cost g 
een kinnetie bier asijn met de axijns hier van cost g 
betaelt aen mijn leersen te laten smeeren g 
Een fijne swarte Vilt betaelt cost g 
noch een ouwe hoet laten vernieuwen cost g 
betaelt voor 3 halve tot Victoris van den Bosch te 
branden picktonnen ende die optesetten g 
In 't leger alleen voor 's Hertoogenbosch in 6 dagen 
verteert g 
met mijn huysvrou 4 dagen in den Bosch geweest 
ende met het rijsen heen ende weer verteert met 
monfrère van Hilten en sijn vrou g 
voor een swart lijstie tot een caert van het sticht 
betaelt g 
aen Lenert de Schipper aen vracht betaelt van 2 
Koffers, 2 Kissiens ende nogh andre bagasie van 
Leyden tot Utrecht g 
Een kinnetie bier asijn cost 50 st. de axijs 7 stuyvers g 
In de schael voor de huijsarmen gegeven g 
Een virendeel winter seep van Amsterdam cost g 
de axijs hier van beloopt 22 stuiver de vracht 3 st. 
thuijs is 6 p. 3 st. g 
Aen Mr. Hendrik de sneyder betaelt voor een laeken 
kleet ende volgens sijn reeckeningh hier van sijnde g 
betaelt een half jaer huysgelt vervallen Paeschen 1629 g 
van Monfrère Daniel ontfangen 13 pont stockvis 't 
pont cost 3 st. g 
betaelt aen ossevlees 118 pont cost 4 st. tot Nellen g 
te Amsterdam geweest ende daer provisie van spece
rijen betaelt ende die twee meijsen vereert, ende de 
vracht betaelt g 
In Utrecht betaelt 44 pont winter keersen waervan 
het pont cost 5 H st. somma g, 
aen de knecht van de wacht voor dat ick een halff 
jaer niet en behoeft te waecken betaelt g. 
gecocht een swarte bedtstock cost g. 
aen Mr. Hendrick twe borsten van mijn vrou ver-
maeck 

den 5 December In Utrecht tot mijn boeckebinder Jan van Doorn 
anno 1629 
den 18 dito 

den 21 dito 

volgens sijn rekeningh betaelt g. 
Gegeven tot een aelmoes tot onderhout van eenighe 
predicanten in de pals g. 
nogh tot onderhout van de huijsarmen g. 
Gegeven aen Hieltie om aen te nemen tot craembe-
waerster g 
Vereert aeen diversche tot een corsavont g. 
2 houten stooven costen g. 

37-0-

2-6-

0-9-

2-15-
0-12-
8-0-
0-10-

2-14-

124-0-

30-0-

0-12-

1-4-
2-17-
1-10-
7-12-

1-8-

18-0-
6-0-

1-19-
23-12-

6-0-

12-2-

4-0-
0-11-

g. 2-5-

17-0-

2-10-
1-10-

0-12-
0-12-
0-12-

179 



den ' Meert 
21 

Anno 1630 

Ontfangen van Monfrère Josephus door Neeff Kip, 
van een axie van mijn huijsvrouws oom hen ver
kocht voor 8 guldens 10 stuivers g- 8-10-

blz. 67 

anno 1630 

18 Januari] 

19 dito 

den 22 Januarij 
anno 1630 
den 29 Januari] 
1630 in Utrecht 

den 12 dito 

den 16 dito 

26 Meert 
3 April 

13 dito 

12 dito 
Mai] 

den 23 dito 
den 23. 

30 dito 
11 Meij 
24 dito 
10 Meij 

13 Meij 

In Jannuario uitgegeven als volcht: 
Betaelt aen onse huijsvrou een half jaer huijshuer 
het welcke vervallen is Sinte Victor 1629 in Utrecht 
de somme van 8-
van suster van Hilten overgenoomen aen suyeker 
6 pont ende het pont cost 10J4 stuiver, beloopt t'samen g. 
Gekreegen een tonnetie harinck van rotterdam door 
Monsieur Zegwaert cost met axijs B-
Aen doctor Verstraten betaelt voor 18 visitatien aen 
mijn huijsvrou gedaen, betaelt §• 
(2 regels doorgehaald en onleesbaar) 
Aen mijn Zijfermeester Nienroode betaelt van een 
maent teleeren cijfferen 8' 
Aen den cijffermeester Nienroode voor 14 dagen te
leeren betaelt 8' 
Voor een silver plaetie tot de fistel van mijn huijs
vrou om in de hals tegebmijeken betaelt g 
Voor de huijsarmen in de schaal gegeven g 
Aen onse meydt Marichie tot boyenbroot om dat 
mijn huijsvrou verlost was van een jongen soon ge
geven 8 
Voor vine de franchis aen de erffhuijsmeester be
taelt 8 
Fijn lijwat tot 6 paer cost g 
Nogh 4 fijnen slechten lijwatten beffiens om te dra
gen g 
Voor een fistel aen Meester Thomas betaelt g 
Nogh voor een jaer tot mijnent te koomen scheeren 
t'welcke vervalt den 8 Meij mede betaelt g 
Een vuren banckie om 3 menschen op te setten cost g 
Voor de weeskinderen in de schael gegeven g 
Voor de armen van Sinte Job gegeven g 
Aen Lijsbeth de schoonmaeckster voor 7 dagen 
schoon te maecken betaelt g 
van suster van Hilten 4 ponden suijeker overgeno
men 8 

105-0-

3-3-

2-14-

7-10-

5-10-

2-0-

1-7-
1-10-

1-10-

5-15-
1-14-

2-2-
9-0-

6-0-
1-0-
0-12-
0-6-

3-10-

2-2-

blz. 68 

den 1 mey 

den 12 mey 

den 27 mey 

den 6 Juni 

180 

Een Bosch besemen van suster van Hilten gekregen 
cost 8- 0-1 8" 
Een vierendeeltie zoomer zeep cost g- 7-12-
voor de axijs betaelt 18 stuyvers ende 4 st. van 
dragen 8- *"2-
Aen onse meijdt marichie betaelt een geheel jaer 
huer van ons te dienen 8- 30-0-
gecocht een vetleeren koffer om voor een mensch 
mede te reijsen cost g- 5-0-
aen monfrère Josephus snijder van weegen mijn 



den 11 Juni 

den 18 Juny 
betaelt aen suster 
van Hüten 
den October 1639 
den 23 Juny 
den 1 September 

Den 24 Junij 

den 26 Juny 

den 27 Augustus 

den 27 Augustus 

den 1 September 
anno 1630 oude stijl 
den 8 October 

huysvrouws zaliger rocken versien aen Gerrith Reysz 
betaelt g. 3-6-
aen de boode van de wacht voor een half jaer niet 
te waecken betaelt van Paschen tot Victoris g. 4-0-
aen een vierkantich backie om bollen in te leggen 
betaelt g. 0-8-
Ingekreegen een vatie wijn asijn van 22% kannen 
De kan tot 4 st - 1 penny thuys brengen 2% stuyver g. 4-10-

van 22% kan asijn van axijs de kan 1 stuyver g. 1-5J 
aen Hendrick Barentssoon den schoenmaker volgens 
sijne reeckeningh soo van mijn huysvrou zaliger 
als van mijn g. 7-10-
aen nicht van der Hoolck aen een tournante] 16 
ellen over de Dootkist en 337 ellen bay om te 
hangen, betaelt g. 166-0-
aen onse meijdt marichie aen geit gegeven om te 
koopen wat sijn van doen hadt dewijl wij uit waren g. 8-0-
nogh voor de huijsarmen in de schael gegeven g. 1-10-
nogh heeft de meijt voor mij verschooten g. 4-18 
verdaen in 9 weecken dewelcke wij wijter stat soo te 
Leyden als te Amsterdam geweest zijn in alles aen 
geit uijtgegeven de somma van g. 22-12-
Betaelt aen onse huysvrou marichie Brunnicks een 
half jaer huyshuer vervallen voorlee Paeschen g. 105-0-
den 10 October gegeven voor een bos besemen g. 0-16-
nogh aen de cock voor eenighe spijs te braden g. 1-4-
[n de schael van de huijsarmen gegeven g. 1-10-

blz. 69 

den 1 September gegeven tot boijenbroot aen mettie de meijt tot ma-
anno 1630 Oude seur dewijl mijn suster s'nachts ontrent elfen verlost 
Stijl in Utrecht was van een dochter 
den 1 dito aen de schoenmaker Hendrick Barentszoon betaelt 
den 2 dito Aen de schout van St. Jeronijmus van weegen mijn 

huysvrouw zaliger de bueren vereert 10 gld. en van 
ons dochter zaliger 6 gld. betaelt 
aen onse meydts broeder voor dat hij 2 maenden ons 
huys heeft bewaert 

den 3 dito Aen de Gruter wijnkooper volgens sijn rekeningh 
voor een jaer betaelt 

den 28 Sept. Aen de meijt Geertie te Leijden een jaerlixs lijfrentie 
staende op mijn huysvrouws zaligers lijf betaelt 

den 4 October % ende een half tot beffiens van mijn hemden d'el 
tot 24 stuyver 
nogh een schortekleedt V/2 el voor de meyt d'el 1 gld : 

den 7 dito van Amsterdam ontfangen 13% pont stockvis à 3 st. 
pond I 
nogh 12 pond rijst, het pond cost 4 stuijver \ 
een vatie mee van sijn provisie mij vereert 

den 13 dito suster van Hilten heeft in mijn absentie verschooten. 
dat ick haer wederom heb betaelt 10 pond rijst 't 
pont à 3 st. 12 penningen 
nogh voor 2 bosjens gedrooghde scharren 
60 ellen lijwat d'el van blijcken 1 st. 2 penningen 
te Oostsanen 

g-

g. 

1-4-
7-0-

16-0-

1-10-

88-0-

12-12-

1-1-
1-10-

2-0-
2-8-

1-18-
0-10-

3-71-
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den 15 dito 

den 16 dito 

19 October 

5 november 
den novr 

den novr 

16/26 novr 

van vracht nae Amsterdam ende wederom te Utrecht g. 0-4-
77 sacken van op de solder te dragen de sack 12 pen
ning 
77 sacken van vullen de sack tot 2 penningen 
voor mijn geweer schoon te maken twee niuwe schee 
daartoe 
aen een steene pot om vlees in te souten die heel 
groot is 
een tonnetien van 14 liter bierasijn In Utrecht be-
taelt 

g. 2-17! 
g. 0-91-

g. 0-18-

g. 0-12-
E. 1-7-

In de ui weesen alhier gegeven 
aen Nelletie aen ossenvlees 80 pond à 4 stuyvers t 
pont betaelt 
aen 42 pond keersen, t'pont betaelt 8 st, 8 penningen 
beloopt 
van Amsterdam ontfangen een mandeken zichory 
wortelen 
nogh een mandeken met suijckerwortelen costen 
pond poyersuijcker 't pont cost st. beloopt 
Een mandeken met beetwortelen, 12 bossen, mij van 
Leyden met Lenert de schipper gesonden, die mij 
van ons moeder in onse keucken sijn vereert 

g. 0-12-

g. 16-0-

g. 11-11-

g. 0-17-
g. 0-17-
g- -

g. 0-12-

blz. 70 

den 21 November 
oude stijl 
a° 1630 
den 21 dito 

den 24 december 
a° 1630 oud stijl 

den 5 Januari] 
1631 in Utrecht 

Nae Leijden gesonden aen monfrère Vorstius tot 
afreeckening van onse booter, 20 rijxdaelders mae-
cken 50 guldens, die de boer ontfangen sal 
Aen Gritien Aerts de naijster. voor 6 hemden voor 
mij genaijt, elck hemt XI stuivers so 4 stuivers 
aen lint om de handen, belopen 
Aen de huysarmen in de schael gegeven die vier 
mael sjaers ommegaen ende nu daeghs voor Carse-
mis gegeven 
Aen Carsavonden gegeven aen Nelletie de vleeshou-
ster 12 stuivers, aen de Backers knecht 6 stuivers, 
aende vullesman 4 stuivers, aen de Clapperman 3 
stuivers, aen de waster 6 stuivers, aen de Blijcker 
6 stuivers, beloopt in alles 
Aen onse meijdt Marichie tot een nieuw jaer gege
ven 
aen de knecht van de wacht om een half jaer vrij te 
sijn van niet te waecken, betaelt 

g. 50-0-

g. 3-10-

g. 1-10-

1-17-

1-4-

4-0-

blz. 71 

A° 1631 
Oude stijl 
den 10 Januarij 
a c 1631 

den 18 dito 

den 25 dito 

In Utrecht, aen geit uijtgegeven, als volcht 

Betaelt aen onse huijsvrou Marichie Bruijninxs In 
Utrecht een half jaer huijshuer vervallen Ste Vic-
toris de som van 
Een virendeel winterzeep cost 
van axijs 22 stuivers ende het thuijs brengen 6 
stuiver 
Een hondert oesters ende thuijs brengen 
Aen meester hendrick de snyder voor eenighe clijne 
dinghen te maecken volgens sijn Reekeningen be
taelt 

105-0-
7-2-

1-8-
1-6-

2-18-
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g- 4-2-

g- 0-14 

s- 0-10 

%• 1-4-

g- 1-4-

den 26 dito aen Lijwat tot twe mutsen cost 15 stuivers drucken 
4 stuivers ende het opmaken met de coorden be
lopen 26 stuiver tsamen g. 2-3-
aen een streentie swarte sijde 3 stuivers: ende groene 
sijde 2 stuivers ende 5 streentie swarte seyde 4 
stuivers om de mutsen te besteecken g. 0-19-
Voor een paer koope spoorens 1 gulden 2 ende de
selfe laten vergulden costen 3 gulden 0 stuivers beloo-
pem in alles 

den 29 dito 4 pond nieuw blauw rosijn 't pont à 3 stuivers 8 pen
ningen van suster van Hilten 

nogh 9 Lammoenen, daer voor aen suster wederom 
gegeven 

den 2 meert gecocht twe moerele stammen om te enten costen 
den 10 meert ontfangen van monfrère daniel % kleyne foeli cost 
den 13 martij voor mijn part aen het huijsgelt betaelt hetwelcke 

vervallen is den 10 October 1630 ofte Ste VIctoris 
voor een half jaer g- 3-0-

den 15 meert Aen den hoovenier voor een dach te arbijden ende 
aen alderhande saet betaelt g- 0-18-

den22di to Onse meydt besteedt aen eenbosch besemen g. 0-15-
den 25 dito een paer cannons om op die leersen tedragen het 

Lij wat cost 12 stuivers, is % aen grof f garen 7 stui
vers een Eli lint 33 stuivers, het drucken 3 stuivers g. 1-0-

den 8 April In de schael van huijsarmen twee dagen voor pae-
schen gegeven g. 1-lü

den 3 meij In de schael van de weeskinderen gegeven g. 0-12-
Van te Amsterdam te reysen heen ende wederom 
in alles uijtgegeven g. 2-10-

den 6 meij 4 dosijn en een half swarte seyde knoopen dosijn 
à 5% stuiver g. 1-4-
Een el swart armoesijn tot een paer kousebanden g. 4-10-
een el ende een half el swarte groote canten d'el 2 
gulden g. 3-4-

den 15 meij Aen den Apteecker verstraten volgens sijn rekeningh 
betaelt g- 6-3-
aen Doctor verstraten voor 7 visitatien gegeven g. -

den Mey 16 Aen den Barbier Mr. Tomas voor een jaer te bar-
biren betaelt g- 6-0-
Voor een ruijkende bal, ende de barbiers knecht 
vereert g- 1-0-

den 14 meij Een jaer huerloon, aen onse meydt Marichie betaelt g. 30-0-
den 16 meij Tot Jan van Doorn, gecocht Costalius ad tot Digeste g- 2-0-
den 1 Meij Een paer gewasse grauwe leersen laten maecken te 

Utrecht van hendrick Barents, ende bedongen voor g. 7-0-

blz. 72 

den 14 meij 
a° 1631 
in Utrecht 

den 26 mey 
van den 12 mey 
tot den 30 Julij 

van Wezep ontfangen 3 halve vaten meerts bier van 
5 gl den ton beloopen tesamen g. 7-10-

Elck half vat van axijs 1 gl iy2 st dese 3 beloopen g. 
aen de schipper van vracht 9 stuivers, t slepen 5 
stuivers ende aen de bierdrager elck half vat 4 st. 
beloopt in alles g-
6 schape keesiens wegen 9 pont, 't pont 4 st beloopen g. 
16 mengelen fransche wijn in de Beemster georboort g. 
Nogh in de Beemster aen geit uytgegeven g. 

4-21 

1-4-
1-16-
3-8-
3-12-
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so te Amsterdam 
als te Leyden 
verdaen 

den 22 M i j 
O. stijl 
1631 in Utrecht 
den 29 Julij 1631 
O.stijl in Utrecht 
den 16 Augusti 

den 24 september 

den 29 september 

den 24 september 

Een reeckeninge van Bosman de wijnkoper vant 
jaer 1628 mij te Utrecht gesonden ende hebben dit 
na betaelt g- 13-0-
aen monfrère Daniels twe kinderen tot een foij ge
geven 
aen die twe meysens tot monfrère Daniel vereert 
van Amsterdam tot Leyden voor ons beyde betaelt 
2 paer geperfumeerde hantschoenen te Amst. ge
kocht 
Te Leyden voor mijn controfeytsel aen Schoren be
taelt 
voor een wagenschott panneel betaelt 
voor een platte ebbenhouten lijst gegeven 
voor 6 geëtste prenten van rembrant costen 
Aen ons neffie Daniel Vorstius vereert doen ick 
vertrock 
Aen de 2 meijsens te Leyden tot een foij vereert 
Aen Adriaen de knecht uit collegie gegeven 
Te Warmont gecocht een kaas van 2 2 ^ pont cost 
aen groen ende andre goet van Leyden na Utrecht 
genomen 
In de schael van de huysarmen gegeven 

Betaelt aen Marichie Bruyniuss een half jaer huys-
huer vervallen op Paeschen 1631 de somme van g. 105-0-
Aen \x/i dosijn gout ende silvere knopen dosijn à 12 
stuyvers g. 3-0-
nogh 2 dosijn seyde knoopen tot den tabbart g. 0-5-
aen de clock betaelt van een maeltijt van 16 per-
soonen de pasteyen ende andre dingen meer gelevert 
heeft volgens sijn rekening g. 15-0-
Aen de brouwer int claverblat volgens sijn reecke-
ningh betaelt als volcht g. 18-0-
In de kelder een houte stel gemaeckt costen g. 1-12-
noch een stel voor desen laten maecken g. 1-4-

g-
g-
g-

2-8-
2-8-
2-0-

g- 2-6-

g. 
g-
e-
g-

12-0-
0-18-
4-10-
2-8-

g. 
g-
g-
g-

2-10-
2-8 
2-10-
2-10 

g- 0-18 

e- 1-10 

bh. 73 

1631 den 8 
september in 
Amsterdam aan 
geit uitgegeven 

Aen vracht van Utrecht op Amsterdam betaelt g. 1-12-
aen vracht van mijn koffer ende het thuijs brengen g. 0-9-
voor een paer seyde kousen te laten ververven g. 1-4-

13 pont uijtgesochte stockvis t 'pont à 3 stuyvers g. 1-19-
14 pont blancke rijs t' pont à 4 st. 8 penningen g. 3-3-
12 pont wit vlas om te spinnen 't pont à 13 stuyvers g. 7-16-
4 dagen int Noorderquartier uit spelen geweest g. 14-0-
2 witte vrouwe messiens aen suster vereert costen g. 1-2-
3 koecken te Leyden vereert costen g- 2-0-
met een royschuytien van Amsterdam op Leyden 
betaelt g. 1-4-
aen de 2 meysens te Amsterdam tot een foij vereert g. 1-10-
aen de meyt Geertie Jansz een jaer lijfrente betaelt g. 12-10-
aen suster Josijn een jaer losrenten betaelt g. 5-0-
met een coetswagen te Honselaersdijck wesen rijden g. 8-0-
aen die 2 meysiens te Leyden vereert g. 1-4-
voor suster ende mij aen vracht op een wagen op 
Utrecht g- 3-0-
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den 26 september 
den 30 september 
vervallen Ste 
Victoris 
den 29 october 

den 4 october 

den 8 october 

den 23 october 

den 26 october 

den 1 November 

bh. 74 

Anno 1631 

in November 

den 5 November 

den 8 November 
den 15 dito 

den 21 November 

den 23 November 

den 27 November 

den 21 December 

den 24 dito 

den 25 dito 
den 30 December 
anno 1631 
in Utrecht 

aen mijn koffer soo te Leyden als op Utrecht aen 
vracht betaelt 

Somma 

Betaelt een half jaer huysgelt 
Aen de knecht van de wacht voor een half jaer vrij 
te sijn van niet te waecken betaelt 

Een swarte hoet aen de hoedemaecker betaelt met 
twe hoede schoon te maecken costen in alles 
Aen Herman Jansz de turfboer van Cortenhoeff van 
80 sacken turf de sack à 7 st 8 penningen 
aen de turfdrager van de sack een stuyver de 80 
maken 
aen de tonsters van de sack 1 duyt, maken 
Aen de huysarmen in de schael gegeven 
Een groene hooge, matte stoel betaelt 
In Amsterdam uijtgegeven ende voorts op de rijs 
verdaen doen ick monfrère David convoyeerde tot 
Dordrecht 
Een geroockte zalm te Dort gecocht weeght l i j * 
pont het pont tot 10 stuyver, onkosten 5 
Betaelt aen Hendrick Barentss. de schoenmaker vol 
gens sijn reeckeningh 
In de schael van de weeskinderen gegeven 

g. 1-4-

g. 65-17-0 
g. 6-0-

g. 4-0-

g. 9-0-

g. 30-0-

4-0-
0-10-
1-10-
1-10-

g. 26-19-

g. 6-0-

g. 17-0-
B. 0-12-

In Utrecht aen geit uitgegeven als volcht 
Een vatie met mee van 16 mengelen cost g 
Een vatie met winterseep van Amsterdam cost g 
Den axijs van dit vatie zeep beloopt 22 stuivers g 
Aen kant gecocht tot 4 paer poinetten g 
Noch lijwat, kanten ende binnewerck tot 4 witte 
mutsen g 
Aen Nell betaelt 83 ponden ossevlees à 4 stuivers 
2 penningen g 
Ontfangen van Amsterdam die copie van mijn vader 
ende moeder zal costen van schilderen g 
De twe panneien costen 5 guldens 10 stuivers, die 
twe lijsten soo van vergulden ende lackwerck costen 
tesamen 15 guldens g 

Voor 6 paer ponietten van naijen aen Gritie Aers be
taelt g 
Voor de armen van Sinte Job in de schael gegeven g. 
Een vierendeel farinise toeback gecocht cost g. 
Van vracht van Roan tot Amsterdam van het turxs 
kleet „ 

g. 
Ontfangen van Monfrère Daniel het turxs kleet mij 
van frère David van Marsellie gesonden cost g. 
Aen carsavonden ut supra 1630 is alles gegeven g. 
Aen de waster Lijsebet ende voor een aelmoes g. 
Aen onse meijdt Marichien een nieuwjaer g. 
In de schael van de huijsarmen gegeven g. 
Aen Marichie Bruijnincks betaelt een half jaer huijs-
huer vervallen Sinte Victoris anno 1631 de som 
van „ 

. 8-0-

. 6-10-

. 1-2-

. 2-13-

. 2-17-

16-18-

38-10-

20-10-

0-14-
0-5-
1-5-

1-7-

76-0 
1-16-
1-5-
1-10-
1-10-

105-0-
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biz. 75 

Anno 1632 
Oudestijl 
den 6 Januar 

den 18 dito 
den 4 Febr. 

den 3 meert 

den 29 Febr. 
den 6 Meert 

den 8 Meert 

den 21 Meert 

den 24 Meert 

den 29 Meert 

den 30 Meert 

den April 
28 

21 April 
d e n f M a i j 

den 18 Meij 

in Utrecht aen gelt betaelt ende uitgegeven 

Een vereeringhe aende kinderen van Marichie Bru-
ninxs. doen ick het huijs voor 4 jaren wederom in-
huerde 
Aenden Apteeker van een pillen betaelt 
Een boomken van een groote persick gecocht cost 
gecocht 2 moerelle stammekens om te suijgen 
18 bollen van alderhanden coleuren van crocus cost 
Noch een boomken van de haerlemse moere* cost 
Aen de hovenier van den hoff op te schicken 
2 voeren mest ende 2 voeren sant in den hoff 
Ontfangen van monfrère Daniel 3 Westphaelse ham
men wegen 14% stuijver tesamen costen 
16 mengelen mee à 11 stuijver de mengel 
12 pont suijcker t 'pont à l3l/2 stuijver in alles 
gecocht een hoet. coordebant, met een sweetbant 
Aen Marichie de meijt vereert doen sij het armoe-
sijn verloren had 
betaelt een half jaer huijsgelt vervallen Sint Victons 
anno 1631, beloopt voor mijn part het half jaer 
Een witte borstel met nieuw haer later vermaken 
cost 
Te Vianen met ons 4 om een speelrijsie geweest 
verteert 
betaelt aende Gruter aen wijnen volgens sijn ree-
ckening 
betaelt aende keersemaecker van t'jaer 1631 volgens 
de reeckening 
Aen de knopemaecker volgens sijn reeckeningh be
taelt 
In de schael van de huijsarmen voor Paeschen ge
geven 
betaelt aen de bierbescheijtster in de halve maen 
met de drie sterren te Amsterdam van 3 halve vaten 
meers bier 
betaelt 11% kaffa d'el à 19 stuijver te Amsterdam 
gemackt 
voor de kinderen te Leijden gesonden 
3 koecken costen 
12 mengelen olij de mengel à 17 stuijvers 
gecocht te Amsterdam een paer nieuwe seijde kou
sen costen 
provisie van specerijen ofte cruijt, % pont foelie, 1 
pont peper, rk nagelen, half virendeel canneel ende 
noten 

;. 13-16 
;. 0-12-
;. 1-0-
;. 0-16-
;. 0-8-
;. 1-0-
;. 1-4-
>. 3-0-

>. 3-7-
y. 8-16-
y. 8-2-
y. 9-0-

y. 2-10-

y. 3-0-

g. 0-8-

g. 2-0-

g. 78-0-

g. 12-0-

g. 3-10-

g. 2-0-

g. 7-10-

g. 66-6-

g. 1-16-
g. 10-14-

g. 12-0-

6-0-

blz. 76 

den 1 meij a° 1632 

Aen geit betaelt 
den 16 meij 

den 18 meij 

Aen onse meijdt Marichie Leegburch betaelt een 
jaer huer vervallen Paeschen 1632 de somma van 
Aen de barbier meester Thomas van een jaer mij te 
scheeren betaelt 
Aen de knecht van de wacht van een half jaer 
Ste Victoris tot Paeschen 1632 vrij te sijn van niet 
te waecken betaelt 

30-0-

g. 6-0-

g. 4-0-
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den 25 mai] 

den 7 Junij 

den Juni 

den 8 Juni 

den 14 Juni 
den 15 Juni 

den 22 Junij 

den 29 Junij 

den 4 Julij 
den 17 dito 

Uz. 77 

den 18 Julij 
a° 1632 

den 20 dito 

den 14 Aug. 

den 28 Aug. 

den 5 September 

den sept 
10 y 

den 24 Aug. 

den 21 sept 

gecocht aen fijne, stercke, nieuwe huyck cost 
van drie mael in Amsterdam geweest verrijst 
gecocht van Mr. Thomas op conditie 2 Engelse 
kammen ende bedongen voor 
1 kan vin fransoys tot van Dimen betaelt 
van Amsterdam ontfangen een virendeel soomerseep 
van axijs 22 stuivers ende van thuijsbrengen 4 stui
vers 

aende knoopen 4 ^ dosijn goude ende seyden knoopen 
à 13 st. 
aen Mr. Hendrick volgens sijn reeckeninge betaelt 
aen koorden ende nestelen tot mijn kaffa kleedt 
betaelt 

aen de backer 4 vaten eygen gebrau, so den axijs 
betaelt 
8 Schapen Keesiens costen stuck 7 stuivers 
betaelt aen canten tot beffen ende ponietten 
gecocht ende bedongen tot Tj'jsebeth Hemelaer 
Van Amsterdam een virendeel soomer seep cost 
van axijs betaelt 22 stuivers ende vracht 4 stuivers 
aen Marichie bruijninxs betaelt een half jaer huys-
huer vervallen a° 1632 Paeschen de somma van 
in de schael van de huysarmen gegeven 
1000 talhouten opgedaen costen 
gecocht een swardt coordebantie cost 
aen de Hovenier 3 dagen betaelt 

In Utrecht Oude Stijl aen geit betaelt 
van 12 dagen te Leyden geweest, ende verdaen 
een mant met artejocken te Leyden gecocht 
een paer swarte roosen betaelt tot Leyden 
een vatie wijnasijn van 22H kannen de kan à 4 stui
vers 

de kan van axijs betaelt 1 stuiver 2 penningen 
gesonden op Leijden voor mijn 5e part van het ma
ken van de steenen put in de Soetermeer betaelt ; 
een groenen deeken te Leijden betaelt cost : 
aen geert de meijt te Leyden een jaer lijffrente be
taelt j 
voor mijn part aen het huysgelt betaelt j 

g. 27-0-
g. 12-0-

g. 1-16-
g. 0-10-
g. 7-10-

g. 1-6-

g. 3-6-
g. 25-10-

g.19-0-

g. 10-12-
g. 2-14-
g. 19-15-

g. 7-10-
%. 1-6-

g. 105-0-
ï. 1-10-
y. 5-0-
?. 0-18-
ï. 1-10-

14-0-
0-12-
5-0-

4-10-
1-5Î-

15-0-
7-10-

12-0-
3-0-

den 7 september 

betaelt aen abigael suster 21 ellen fries lijwat d'el 
à 14 stuivers beloopt in alles net 
van Harman Janss van Cortenhoeff opgedaen 92 
sacken turf de sack à 8 stuivers 4 penningen ende 1 
stuiver van opdragen ende 2 penningen van vullen g. 43-2 
gecocht te Amsterdam 14 pond soete rijst à 3 stuiver 
10 penningen in alles 
noch 14 pond stockvis uitgesocht de rootscheer à 3 
stuivers ende 4 pond à 4 stuivers 
een virendeel uitgesocht toeback à 31 stuivers 
een dosijn fijne caerten cost 20 stuivers ende de 
commedie van Jeronimo 
aen poijer tot Thomas aen loot betaelt 
12 ellen voerbommezijn d'el à 10 stuivers cost 

g. 14-14-

g. 2-12-

g. 2-6-

1-12-
2-10-
6-0-
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den 31 december 
1632 in Utrecht 

bh. 78 

1632 
den October 

5 ellen wit ende blau engels dammast à 23 stuivers 
d'el 
anderhalf virendeel witte baij betaelt tot 
10 ellen wit ende blauw coort tot den hemtrock à 
2 stuivers 
3 dosijn blauwe ende witte cnoopen d'osijn à 3 stui
vers 
het maecken van de hemptrock 

den 15 november betaelt aen de knoopemaecker volgens sijn reecke-
ningh 
aen cantep. tot de cousebanden, roosen ende neste
len 
9 loot gimp te draijen t' loot 6 stuivers 
Neeltie achter de Staten Camer van linten, sey ende 
ander goet volgens haer reeckeningh betaelt 
Aen Marichie bruyninx een half jaer huijshuer be
taelt volgens haer quitancie de somma van 

In onse lanteern 18 spiegel glasen ruijten laten set-
ten 
deselvighe groen ende noch een ander root te laten 
verven 
twee paer geperfumeerde hantschoenen costen 
aen den Hovenier Hans van 3 dagen in den Hoff 
gearbeyt 
aen een ivoren koockertie met tantstoocker cost 
voor de huijsarmen inde schael gegeven 
aen stoppen van mijn gecoort sattijn kleet aen Aefie 
betaelt 
aen 7 sacken appelen tot winter provisie betaelt 
aen den brouwer volgens zijn reeckeningh betaelt 
aen de schoenmaecker volgens sijn reeckeningh be
taelt 
te Amsterdam gecocht 10 blancke poijer suijcker à 
14 st. 
6 pond corenten à 3 st. ende 4 pond ronde pruijmen 
à \y2 st. 
8 mengelen mee à 11 st 
100 sichorij wortelen ende 100 suycker wortelen cos-
ten 
het strijckeijser en twe eijsere plaetiens costen 
een latijns bijbeltie aen Daniel Martens vereert cost 
2 koecken costen 
aen foi] aende meysens te Amsterdam betaelt 
aen vracht nae Amsterdam ende wederom betaelt 

den 29 dito drie stammen van witte pruijm uit het weeshuys te 
Utrecht geënt costen ende 1 morel stam 8 st. betaelt 

den 31 dito Betaelt van een half jaer vrij te sijn van de wacht 
den 5 November In de schael vande weeskinderen gegeven 
den 19 dito Inde schael van St. Jobs gasthuys gegeven 
den 21 dito Aen Nell betaelt 82 pont ossenvlees à 3 st 't pont 
den I December 4 schapen keesiens wegen 5% pont 't pont tot 4 st. 

6 paer ponietten met canten van nayen 't paer 3 st. 
den 24 December aen carsavonden als in 't jaer 1630 in alles gegeven 
den 31 dito aen de meijt Marichie gegeven 

In schael van de huysarmen gegeven 

g. 5-15-
g. 0-9-

g. 1-2-

g. 0-9-
g. 1-10. 

g. 8-16-

g. 8-4-
g. 2-15-

. 105-0-

g. 2-0-

den 4 October 

den 5 dito 

den 12 dito 

22 dito 
den 2 november 

1-12-
2-10-

1-10-
1-4-
1-10-

1-16-
8-11-
28-10-

14-0-

g. 7-0-

g. 1-5-
g. 4-8-

1-15-
2-8-
2-14-
1-4-
1-14-
2-10-

2-15-
4-0-
1-5-
0-10-
12-6-
1-2-
0-18-
2-18-
1-10-
2-0-

g-
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biz. 79 

A 0 1633 in Utrecht 
den 4 January 

26 

den 

November 

April 
12 

22 
1633 in Utrecht 
1 January 
in Utrecht 

den January 
15 ' 

25 January 1633 
in Utrecht 
den 2 Marty 
februaris 

den 20 meert 
14 martij 

20 Meert 
29 Meert 
5 april 

7 

T7 april 

blz. 80 

29 
In den April 

19 
Anno 1633 

den 27 april 

den 2 May 

den — tot den 

73-0-

g. 80-0-

Ontfangen van monfrère Daniel Martens 13% ellen 
caffa donker groen, d'el à 18 st. ende is dit caffa 
aen de caffawercker betaelt den April beloopt te 
samen 

gecocht tot Nicht van der Hoolck 8 ellen doncker 
verdon Engels fijn laecken d'el à 10 gl., ende hebbe 
dit laecken aen haer betaelt den 12 April 1633, de 
som van 

Een tant voor in mijn mont laten setten betaelt 
gemaeck van peerde tants been 
aen fijn gout draet daer toe gecocht 

Te Amsterdam sijnde verdaen ende uitgegeven in 
alles 
een hondenhuijsie geschildert cost in alles 
2 koecken met confijt 24 st. 6 tantstoockers 9 st 
een paer groene seyde canten te Amsterdam betaelt 
8 mengelen mee à 10 st. 
1 pond lange amandelen 12 st. 
Betaelt de leges van mijn borgerschap 
voor het appit ende depeschie van den secretar 
gecocht een fluijt ende noch 3 fransche wijnglasen 
betaelt aen Neeltie het seijwijf volgens haer ree-
ckeningh 
betaelt aen caersen 52 pont à 5 st. 
betaelt voor vier kriecke stammen elck 10 st. 
noch voor een voer sant cost 
aen de hovenier voor 2 dagen te wercken 
aen alderhande säet ende fijne maselijn 
mijn part aen het huysgelt betaelt 
aende meyts broer van schrijven betaelt 
een hoet betaelt ende van twe te laten verven costen 
noch een nieuwe fijne vilt met een armosijn mutsse 
bedongen voor 10 gulden g. 10-12-

heb ick drie dagen te Amsterdam geweest op de 
begraeffenisse van nicht Maria van der Helst ende 
verdaen g. 5.0-
3 Westfaelsche hammen wegen 20 pont à 5% st. te 
samen „ 5_10_ 

.H 3-12-
g 0-8-

8 9-0-
g- 1-16-
g. 1-13-
g- 15-0-

s- 4-0-
g- 0-12-
g. 25-0-
g- 0-6-
g- 0-15-

g- 28-10 
g- 13-0-

g. 2-0-
g- 0-10-

g- 1-4-
g- 0-16-
g- 3-0-

s- 1-4-
g- 10-0-

In de schael vande huysarmen gegeven 
aende hoedestofl'eerder voor de hoet te ververwen 
een armoesijns beursien daer in tesetten betaelt 
gecocht een leuvverick met een koy. out 2 jaren 
van de schout van schout van Gerverkop betaelt tot 
noch laten maecken planckiens tot de binnentafel 
costen 
gecocht tot Bastiaen den bloemist 2 croonen ende 
2 Geertruytiens ende 2 Goliatten costen stuck 12 
st 

g. 2-0-
g. 1-4-

g. 3-0-

g. 0-12-
g. 6-2-

g. 3-12-

26 Mey 
Ben ick voor 8 dagen te Leyden geweest om suster 
Sibilla wederom te halen, aen vrachten ende andere 
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den 21 Mey 

den 24 Mey 

den 24 Mey 

den 25 dito 
den 27 dito 

22 T den ——- Juny 

den 20 Juny 

den 27 dito 
den July 

dingen meer in alles uitgegeven ende verteert de 
somme van _ S-
Betaelt aen Marichie Leeghburgh onse meyt een jaer 
huer verdient int jaer 1632 tot 1633 den 1 Mey g. 
Betaelt aen Mr Thomas mijn barbier van het gansche 
jaer 1632 te barbieren tot 1633 den 2 Mey g. 
aende knecht vande wacht betaelt van een half jaer 
vrij tesijn van optrecken ende waken g. 
aen Mr Thomas van Laten gegeven g. 
gecocht 2 paer geperfumeerde hantschoenen g. 
aen Schaick de knecht tot boyenbroot vereert g. 
aende boyen vande Staten Camer oock vereert g. 

te Amsterdam 5 dagen geweest uitgegeven 

gecocht een grauwen hoet cost 6 gl. 
aen hoedebant van silver ende sey cost 
aende knopemaecker volgens sijn reeckeningh 
uit het Hart twee half vaten wit bier met axijs 

10-13-

30-0-

6-0-

4-0-
1-4-
2-8-
1-10-

g. 11-0-

g. 1-16-
g. 6-0-
g. 6-0-

blz. 81 

In Utrecht 

den 27 Juny 

den 1 Juny 

den 19 July 

den 16 July 

den 18 dito 

den 28 July 
betaelt den 
9 october 
in Utrecht 
den 10 Augusti 

den Augustus 
21 

den 30 Augusti 

Betaelt Marichie Bruynincks een halff jaer huyshuer 
verschenen Paesen Anno 1633 de somme van : 
aen 2000 talhouten ende 100 bossiens betaelt ; 
betaelt aen Decker van weegen de lakense reyrock 
cost in alles 
Inde schael vande huysarmen gegeven 
een seye lus tot de reyrock cost 
van Harman lanss. van Cortenhoef opgedaen 91 
sacken, de sack van dragen 1 st ende vullen 2 penn. 
gecocht 4 schape keesiens costen 
aen vracht van Amsterdam van twee packen met 
geld 
aen bos met beesemen cost 
een vatie vien fransoys van Roeloff van diemen 
ingekregen van 12 KIM de kan à 12 st 
de kan van axys 3 st 4 pen. thuysbrengen 3 st 
aen suster losina betaelt een jaer renthen 
2 dagen te Reenen wesen uit spelen 

aen Geertie die oude meyt te Leyden betaelt een 
jaerlicxe lijffrentie van 
4 tinne leeden tot de vier kannen 

105-0-
15-15-

66-0-
2-10-
0-12-

42-12-
1-8-

1-4-
0-18-

7-10-
2-3-
5-0-
8-0-

12-10-
1-6-

bh. 82 

Anno 1633 

26 
16 

den -TT september Te Amsterdam gecocht een half aem wijn asijn, cost 
in alles met het slepen g-
46 kannen asijn 1 st. 4 penningen, 3 st. thuys brengen g. 
16 mengelen mee à 12 stuyvers g-
8 pond corenten à 4 stuyvers g-
10 mengelen oly costen in alles g-
Yi Pond cleijne folie cost g-
1 Pond peper cost %• 
1 virendeel winterzeep cost g' 
% toeback commissie à g' 
Uy2 Pond stockvis à 3 st. 8 penningen in alles g 

3-0 
9-12-
1-12-

3-12-
0-14-
7-12-
0-16-
2-11-
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10 Pond ronde pruijmen à \y2 

8 Pond corenten 
st. 

Den 
27 
17 

_ 27 september 
7 oct. 

den 31 september 

den 4 October 

september In Amsterdam aen geit uitgegeven g 

Een leere swarte int Koockertien met een pennemes 
ende priem te Amsterdam betaelt g 

Een rottinge te Amsterdam gecocht om mede tegens g 
Een selve platie van rottingh betaelt tot g . 
Een wolle matras te Amsterdan gecocht g. 

2-7-

10-0-

1-18-
1-4-
3-8-
20-15-

blz. 83 

Anno 1633 

den 10 October 

den 13 october 

den 17 october 

den 17 dito 
den 19 dito 

den 24 october 

den 4 november 

den 5 november 
den 8 november 

den 9 dito 

den 10 dito 
den 23 dito 

den 29 dito 

blz. 84 

Anno 1633 

den 28 Novembe 

den 10 December 

op den 
14 December 
den 24 December 

den 24 dito 

Ontfangen van Amsterdam een gont (onleesbaar) 

betaelt aen Marichie's broer van't schrijven van 
eenighe reeckeningen 
In de schael van de huysarmen gegeven 
Aen Willem ter Steegh van't snijden van mijn segel 
betaelt 7 gl. aen silver 7 gl. 11 st. 

Aen de bueren van de Regenboegh voor mijn intree 
van de buert vereert 
aen de knecht van de buert gegeven 
betaelt aen Hendrick Barentsz. Schoenmaecker vol-
gens sijn specificatie de anno 1633 
betaelt een paer witte esdraets kousen, van de witte 
kousen te verven betaelt 
Mr. Hendrick de snijder volgens sijn reeckeningh 
Aen Jacob Jasperss. een geltcas betaelt 
een mant met blomkoel op Amsterdam aen abigael 
suster vereerst cost 

2 pruyme stammen cost 16 st. ende in den hoff 6 
boomtiens geset, betaelt 
betaelt aende bode van de wacht van een half jaer 
van de wacht vrij te zijn, het is verschenen Victoris 
1633 

gegeven inde schael van de weeskinderen 
gecocht 2 ellen graus dubbelt taff d'el à 42 st., beloo-
pen tesamen 
van Abcou gekregen 4 halve vaten weseper bier 
costen 10 gl. van axijs betaelt 6 gl, slepen 10 stuyvers 
Ontfangen van Leijden een groene deecken 
8 toornen swarte sijde cants tot de swarte couse-
banden costen 
Aen Anneken Leechburgh vereert omdat se 2 maen-
den tot mijnent heeft geholpen 

Aen Jan van Doorn boeckvercooper volgens zijn 
specificaties ende quitancie betaelt 
Gecocht een frutasie schotel geschilderd 
Een gladde lijst daer toe gemaeckt cost 
betaelt aen Arie de Cock volgen sijn specificatie 
ende quitancie de somme van 
Aen Carsavonden als voor dezen gegeven aen di-
versche persoonen de somma van 
In de schael van de huijsarmen gegeven 

g. 4-10-
g. 2-10-

g. 14-11-

g. 5-0-
g. 0-12-

g. 14-0-

g. 4-15-
g. 25-12-
g. 28-12-

g. 2-6-

g. 1-6-

g. 4-0-
g. 0-12-

g. 4-4-

16-18-
7-10. 

1-16-

2-16-

35-6-
8-0-
2-0-

g. 3-3-

g. 2-14-
g. 2-10-
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Anno 1633 

Aen Marichie de meijt 
vereert ende gegeven 

Anno 1634 

(den 10 Februari] 
vide fol. seq. idem) 

tot een nieuwjaers avont 
2-10-

Op den 23 December van Monfrère Pieter Rijs-
wercker uit Zeelant ontfangen een oxhoofft ofte 
quarteel smal Lonnens bier het welcke in alles cost g. 
Van axijs betaelt de somme van g-
Aen de vracht van Zeelant op Utrecht betaelt g. 
Vant slepen ende thuijsbrengen betaelt g. 
Het quarteel met ijsere branden %• 

Aen Marichie Bruijnincks een halff jaer huijshuer 

betaelt 

12-0-
4-3-
1-10-
0-10-
11-12-

105-0-

blz. 85 

1634 

den 19/9 Januarij 

op den 
10 Februarij 1634 
den 26 Februari] 
1634 
op den 1 Februari] 

den 21 Februari] 

bit. 86 

den 3 Meert 

op den 15 dito 

den 19 meert 
den 24 meert 

den 1 april 

op den 12 april 

Aen geit betaelt ende uitgegeven, als volcht 
Betaelt aen suster Catharina een wolle matras cost 
in alles = 
Aan Neeltie die meijt voor haer moijten betaelt g 
Aen Bosman de wijnkooper te Amsterdam betaelt 
een half aem rensche wijn à 26 guldens 5 stuivers ende 
8 mengelen zeek à 13 stuivers faut tesamen g 
3 tafelmessen betaelt, costen tesamen £ 
Aan Seigneur De Neve betaelt met een standert, 
cost in alles é 
Aen een swarte fluwele schee betaelt t 
In Utrecht heb ik aen Marichie Bruijnincks een 
half jaer huijshuer betaelt i 
In Utrecht betaelt aan Pieter de Gruter wijnkoper 
volgens sijn specificatie i 
Over de veeren met een koffer nae Zeelant gereijst 
ende in alles aldaer verdaen ende uitgegeven j 
Vereert drie coppelen pattreijsen à ! 
Aen pillen tot de Apoteeker Verstraten betaelt ! 
Aen een ijsere platien betaelt 

gecocht van Meester Thomas een engelse koocker 
met 2 kannen 1 spiegel en 2 flessen cost 
het scheermes cost 28 stuyvers, de scheer ende ijse-
ren kam 
noch een fijn lanset gecocht cost 
Op Leijden gesonden een lamsboutien cost 
het hoender coth grooter gemaeckt ende geverft 
aen de knopenmaecker betaelt van enighe knopen 
tot Velthuysen aen lijwat ende cleynen canten tot 
rabatten 
tot Decker 6 ellen armoesijn à 4 gulden 6 stuyvers 
aen een hoedecas 30 stuyvers ende cas voor rabatten 

in te leggen 
voor het insetten ende maecken van twee kanden 
voor een paer geparfumeerde hantschoenen 
ben ick naer Zeelant vertrocken ende aldaer vier 
weecken geweest ende in alles verteert 

20-15-
1-10-

31-9-
1-8-

13-0-
3-12-

105-0-

180-0-

100-0-
12-0-
2-0-
2-10-

10-0-

8-0-
1-10-
1-16-
5-0-
4-8-

16-18-
25-16-

2-10-
2-10-
1-6-

g. 166-0-
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den 4 meij 

den 7 mey 

den 
12 

betaelt aende bode van de wacht een halff jaer niet 
te waecken verschenen Paeschen 1634 
aen de meijt Marichie van Leegburch betaelt haer 
jaer huer loon ende 50 stuyvers tot een vereeringhe g 
aen Meester Thomas betaelt van een jaer te bar
bieren den somme van g 
aen twe swarte fijne hoeden ende een witte hoet 
ende schoonmaecken van dien, betaelt g 

een paer swarte fijne seyden cousen costen g 
aen den hovenier hans van säet betaelt g 

g. 4-0-

32-10-

6-0-

15-0-
2-0= 

blz. 87 

den 10 mey 

den 27 Juny 

den 2 July 

den 9 July 

den 12 July 
den 12 November 
den 21 dito 

Ontfangen 16 mengelen mee à 10 stuyvers 
Een virendeeltje zeep 7 gld 10 stuyvers 
van het virendeel zeep van axijs betaelt 
Inde schael vande weeskinderen vereert 
Aen suster van Hilten van verschoten penningen be
taelt 
aen Marichie Bruynincks betaelt het half jaer huijs-
huer verschenen Paeschen 1634 
aen stoff tot mijn caffa kleet betaelt 
gecocht een paer kousebanden, 5 ellen frans lint 
à 24 stuyvers, 7 virendeel cant à 3 gld naeijen 5 st. 
facit 
Nae Zeelant vertrocken aen geit medegenomen 
aen onse meyt vereert een bruygomstuck 
Van Neef van Bentiem gecocht een sabelrant 
het opmaecken van moffe cost is 
Aen de beddemaeckster betaelt 
Aen mijn wc-llekoms maeltijt 
An van Voorst de silversmit betaelt 
Aen Hendrick barentssoon schoenmaker 
aen de snijders betaelt 
aen het cantwijffie tot mijn kleeren 
aen de brouwer int claverblat betaelt 

g. 8-0-
g. 7-10-
g. 1-2-
g. 0-12-

g. 47-16-

(?• 105-0 
8- 6-0-

S- 11-12 
R. 600-0 
R- 35-0-
g- 30-0-
?• 10-0 
P- 143-0 
g- 140-0-
g. 
g- 14-12-
K 38-0-
g- 44-12-
g- 57-10-

blz. 88 

Anno 1634 

blz. 89 

Anno 1635 

den 23 December tot Utrecht betaelt 
aen een schilderije met een Oostindisch vaere 
een swarte lijste daertoe 
aen een arme vrou gegeven 
voor Corsavonden betaelt 
aen onse twe meysens ende Joannes vereert 
in de schael van de huysarmen 
een heel stucke bommesijn 
twee ellen carsay costen 
aen de vier kindei en tot monfrère van Hilten 
op den 28 January 1635 betaelt te Amsterdam 
voor 4 amen rensche wijn van mijn bruijloft 
aen 1 1 ^ elle caffa tot mijn kleet à 19 stuiver 
aen 106 pont winter keersen à 6 stuiver t pont 
noch aen ander huysraet te Amsterdam betaelt 
aen pieter de Gruter van wijnen betaelt 

Tot Utrecht als elders betaelt 

g. 

14-0-
2-2-
2-0-
3-12-
6-0-
3-3-0 
12-15-
5-0-
20-0-

g. 278-0-
g. 67-15-
g. 31-16-
g. 200-0-
g. 52-14-
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Op den Gecocht een groote schilderij van Bacchus ende Ve-
31 Januari] nus cost 

Noch een vanetas geschildert cost 
twe nueteboome swarte lijsten costen 

In 10 Januarij 1635 Betaelt aen Maijchie Bruijnings ons huijsvrou een half 
jaer huijshuer 
2 kleijne schilderijtiens met de lijsten costen tesamen 
de somme van 
Betaelt aende knecht van de wacht ende dat voor 
het leste jaer van vrij te sijn van waken bij Sinte 
Jeronijmus 
Voor twee Zeuwse Bordeuwse oxhoofden elck 150 
kannen à 3 stuijvers 4 penningen facit 2 oxhoofden 
Nae Amsterdam mede genomen ende aen huijsraet 
betaelt de somme van 
Aen vracht ende andere oncosten betaelt 
Tot Utrecht betaelt een half jaer huijshuer van het 
huijs staende op die Nieuwegracht bij Sinte Jeromus 
schoole verschenen Paeschen 1635 g. 105-0-

Op den 23 April 
1635 

Op den 27 April 
1635 

Op den 12 Meij 
1635 

22-0-
17-0-
6-0-

g. 105-0-

g. 6-0-

g. 4-0-

g. 46-18-

g. 300-0-
g. 8-0-

blz. 90 

Anno 1635 

op den 10 Junij 

den 6 Junij 
den 24 Junij 

den 22 Augusti 

op den 14/24 
Julij 1635 

op den 17 Julij 1635 
op den 5 Julij 1635 

Op den 24 Augusti 
1635 
op den 
17 September 

bh. 91 

Anno 1635 

op den 3 October 
op den 1 dito 
den 2 dito 
op den 1 dito 
op den 15 October 

op den 1 October 

den 21 October 1635 
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Aen 4 virendeelen booter 1634 geconsumeert be 
loopen met overwicht oncosten etc. 
Tot Zeelant van monfrère Rij s werker ontfangen een 
quarteel goet Engels bier cost in Engelant g 
Van vracht ende thuijs brengen g 
van impost voor anderhalf vat Weseper bier betaelt g 
Aen Geertien tot Abcoude 2 halve vaten meers 
Aende Marichie ende Ariaentie elck tot boyenbroot 
vereert 2 guldens 
Aen Trijntie moer gegeven 
Aen de baecker Anneke Davidts voor 9 weecken 
's maents 
Aen de weeskinderen in de schael 
door Maseur ontfangen een stuck Alckmaer slecht 
lijwat van 51 ellen d'el ongebleeckt 14 stuivers d'el, 
van blijcken 1 stuiver 4 penningen facit 
In de schael van de aelmoeseniers gegeven 
Aen den Notaris Asch betaelt voor sijn schrijven 
ende andere moijtens aen schellingen 
Betaelt aen de glasemaecker voor ons wapen ver
eert aen Uittenenge 
gereijst nae Amsterdam op de begraeffenisse van 
Maijcken suster ende uitgegeven 

g. 108-8 

12-0-
1-14-
6-0-
10-0-

4-0-
12-0-

22-0-
0-18-

38-19-12 
3-0-

20-0-

7-10-

6-10-

In de schael van de huijsarmen g. 2-10-
Aen 2 posselijne schotelen g. 3-10-
Aen een fluwele hoetien cost g. 3-16-
Te IJsselstijn spelen geweest, verteert g. 7-0-
Betaelt aen Hendrik Barentssoon schoenmaecker vol
gens zijn reeckeningen ende quitance g. 17-0-
Betaelt aen Cornelis Dircxsoon Almeloveen ende 
sijn soon aen roukleeren voor mij ende mijn vrou g. 67-14-
Betaelt aen Adriaen van Leeghburch van schrijven 
volgens sijn specificatie g. 14-5-



op den 17 October 

op den 
1 november 1635 

op den 
23 december 1635 

biz. 92 

A0 1636 op den 
12 January 
Op den 14 Januarij 
1636 

biz. 93 

A 0 1636 
Op den 11 april 
1636 
op den 4 mey 1636 

op den 30 april 

Op den 9 mey 1616 
op den 4 July 
Nieuwe stijl 1636 
op den 20meij 1616 

op den 29 mey 1636 

op den 25 meij 1636 

op den 26 meij 1636 
op den 8 Junij 

biz. 94 

A° 1636 

Betaelt aen Neeltie het seijwijff van canten ende 
lint tot het sattijne kleet 
Betaelt een coopère pott 
2 sacken seuwse terwe, de sack cost g. 8-10-, costen 
met vracht facit 
Een mate turckse boonen uit Zelant 
Gegeven inde schael van de aelmoeseniers de som
me van 
Aen ons twee meysens tot een Corsavont vereert 

betaelt aende wijnkoper 16 mengelen rensche wijn à 
12H st. het vatie ende dragen 1 gl facit 
geleverd aen van Bree juwelier tot Amsterdam 28 
peerlen stuck à 5 gl. 8 st die ick voor dese van hem 
gecocht hadde ende heeft belooft die contant te 
betaelen mits latende vallen op het stuck 12 st. ten 
besten facit 

Aen diversche clijne partijen uitgegeven 
gecocht van neeff Baccher tot Amsterdam 2 ons 
lapis Besoar orientalis 
ontfangen uit Zeelant een oxhooft strung Engels 
bier cost 
van axijs 6 gl 4 thuis brengen 6 sts vracht 30 
stuyvers 
ontfangen 2 halve vaten weseper bier, van axys 30 
st, bedragen tesamen 
den 30 april 1636 betaelt aen de schilder Drooch-
slooth van veranderinge van een batalie 
aen rijsgelt nae Leyden medegenomen 
betaelt aen Pieter van der Putte juwelier tot Am
sterdam van oncosten voor mij verschoten 
betaelt y2 vat weseper bier vracht ende arbeyt 7 st. 
axys 30 st. facit 
gecocht alderhande goet tot Amsterdam heeft mijn 
vrou in alles betaelt 
betaelt aen Mr. Thomas mijn barbier van een jaer te 
scheren 
aen geit nae Amsterdam medegenomen 
aen geit betaelt aen maseur van Hengelen voor ons 
te Amsterdam in Januari uitgegeven 

een stuckie noppiens van 21 ellen d'el a 17 stuyvers 
gecocht tot Amsterdam 
Yi pont swarte sijde ende aen naelden betaelt 
op den 17 Juny 1636 betaelt aen Jacob Jaspers een 
rolkoesie cost 
op den 2 July 1636 tot Utrecht door mijn huysvrou 
aen hout etc. anno 1636 in alles betaelt 
op den 15 July 1636 betaelt aen de notaris Asch van 
het schrijven van mijn 3e reeckening 
op den 20 July 1636 betaelt inde schale van den 
huysarmen 
op den 18 july betaelt aen de snijdermeester Hen-
drick volgens zijn quitancie 

55-0-
11-12 

18-0-
2-13-

4-5-
5-0-

g. 11-0-

g. 8-0-

g. 12-14-

g. 7-14-

g. 8-12-

g. 12-0-
g. 50-0-

g. 4-10-

g. 4-7-

g. 36-0-

g. 6-0-
g. 20-0-

g. 75-0-

17-17-
6-10-

7-0-

30-2-

20-0-

2-10-

8-12-

195 



noch aen Arckeles de snijder betaelt 
op den 31 Julij 1636 aen de meyt aen gelt gegeven g. 12-6-
op den 7 november 1636 betaelt volgens de reecke-
ningh van Hendrick Barentssoon de schoenmaker g. 20-0-
op den 7 December 1636 betaelt aen de Notaris Ver-
duyn voor oncosten van octroi], testament etc. g. 7-15-
Aen Trijntie moer g. 12-0-. De craembewaerster 
g. 3-3- Die twee meijsens g. 5-0-. 
aen de armen in de schael gegeven g. 10-0-
aen Carsavonden vereert g. -

biz. 95 

Anno 1637 gemaeckt een kettinckie voor ons kint weeght aen 
gout 3 onsen d'ons a 37 gulden van fatsoen 27 
stuyvers monteert in alles g. 115-1-
Op den 1 Juny 1637 voor een half jaer oncosten 
van de wacht betaelt 1637 Paschen verschenen g. 4-0-
op den 28 junij voor een jaer te scheeren betaelt g. 6-0-
op den Julij gemaeckt een stuck servette goet cost 
in alles g. 60-0- ende is 60 ellen groot 
op den 22 Julij 1637 betaelt aen de Notaris van 
Asch van het schrijven van mijn reeckeningh de anno 
1638 g . 21-8-
op den 28 april 1638 betaelt aen de bode voor een 
jaer vrij te sijn van de wacht verschenen Paeschen an
no 1638 de somme van g. 8-0-
op den 8 Junij 1639 aen de bode betaelt van een 
jaer vrij te sijn van de wacht verschenen Paeschen 
anno 1639 de somme van g. 8-0-
Meester Tomas is betaelt vant jaer scheeren ver
schenen Paeschen ofte mey 1639 de somme van g. 6-6-
noch aen Meester Tomas betaelt een jaer scheeren 
verschenen maij a° 1640 de somme van g. 6-6-
op den 11 Maij 1640 betaelt een jaer wachtgelt ver
schenen paeschen ao 1640 de somme van g. 8-0-

blz. 96 

A° 1641 op den 24 mey 1641 aen den barbier Mr. Tomas be
taelt van scheren de a° 1640 tot 1 Mey 1641 de som-
me van g. 6-6-
op den 28 meij betaelt aende bode van de wacht om 
een jaer vrij te sijn van waecken verschenen pae
schen a° 1641 de somme van g. 8-0-
op den 13 september 1641 tot een pillegaef vereert 
aen het dochter ken Margarita van neef Jan van 
Bentem, een silvere schale weeght 41 loot. belopende 
sonder fatsoen een somme van g. 56-0-
op den 21 Maij 1642 betaelt aen mr. Tomas barbier 
voor een jaer scheeren verschenen Ie maij a° 1642 de 
somme van g. 6-6-
Op den 23 meij betaelt aen de oorlogie maecker 
voor een jaer te repareren mijn slaende ende wij-
sende oorlogie verschenen 1° maij 1642 jaerlicxs de 
somme van g. 3-3-
op den 8 Junij 1642 betaelt aende bode van de 
wacht om een jaer vrij te sijn verschenen paeschen 
1642 de somme van g. 8-0-
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biz. 97 

anno 1642 

biz. 98 

Anno 1645 

anno 1646 

1647 

biz. 99 

1648 

aen mr. Tomas voor een jaer scheeren betaelt ver
schenen maij 1643 g. 6-6-0 

Op den 2 Julij 1642, met monsieur Asch notaris is 
alles effen gereeckent ende aen hem betaelt voort 
schrijven van 2 reeckeninge van de gebeneficieerde 
goederen, 2 vaut (omdat van Soest als ander extraor-
dinaris schrijven de a° 1642 de somma van alle tgene 
hem competeerde g. 41-10-
op den 26 april 1643 tot Utrecht van Ambrosius 
Boschart gekocht een frutasitie met een blompot 
ende hem daer voor betaelt sestisch guldens maer 
alsoo sijn schoonvader in mij verobligeert was ver-
claerde mij vier à vijf pont, daer meer konde van 
maecken: 
de swarte gevlamde ebbenhouten lijst die daer om-
me is cost de somme van g. 7-10- vijftien voeten de 
voet negen stuyvers 
op den 12 mey 1643 betaelt voor een jaer vrij te sijn 
van waecken verschenen paeschen 1643 g. 8-0-
den len may 1644 betaelt aen Mr. Tomas voor een 
gansch jaer mij te scheren verschenen maij 1644 dus g. 6-6-0 
Op den 17 september 1644 betaelt aen Peter Fack 
voor een half jaer vrij te sijn van waecken ende 
optrecken verschenen Victoris 1643 nu voortaan g. 5-0-

Op den 3 december 1646 betaelt voor een jaer vrij 
te sijn van waken verschenen Victoris 1645 de som-
me van g. 10-0-
Op den 11 may 1647 betaelt aen meester Tomas 
barbier voor een jaer scheeren verschenen mey 
1647 g. 6-6-
Op den may anno 1647 betaelt aen Peter Tack voor 
een jaer vrij te sijn van het waecken verschenen 
victoris anno 1646 de somme van g. 10-0-
op den 3 meert 1648 gekocht van Joost van Voorsts 
een sulver tafelvoet weeght 45 loot à 30 stuijvers 
ende van fatsoen 6 gulden facit g. 73-10- g. 73-10-
Op den 4 meij 1648 betaelt den meester Thomas 
voor een jaer te scheeren tot 1° meij 1648 g. 6-6-
op den 22 Augusti anno 1648 betaelt aen Peter 
Tack voor een jaer vrij te sijn van waken versche
nen victoris 1647 de somme van g. 10-0-
den 4 mey 1649 betaelt meester Tomas een Jaer 
scheergelt g. 6-6-

Op den 2 mey 1648 ontfanghen over Amsterdam 
betaelt aen Sr. Caspar Entop op den 20 september 
1648 2 groote Veneetse schoone spigels costen g. 134-16-
De grooste is 1% ellen Hollants groot ende de kleijn-
kleynste een elle Rollants 
de kleijne lijste cost g. 16-0-
ende de lijste tot de grootste spiegel cost ƒ. 26-0- en 
is ghemaeckt den 28 July 1656 van stael en hebbe 
hem betaelt den 11 Augustus 1656 
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biz. 100 t/m 102 

biz. 103 

Anno 1645 
Op den 10 Julij 
1645 

1646 
Op den 22 Meij 
1646 

Op den 10 Julij 
1646 

Op den 16 Julij 
1646 

Op den 6 Augusti 
1646 

bianco 

Schilderijen ende andere huijsraet gekocht 
Tot Utrecht gekocht een personagie int groot ge-
schildert van Rembrandt van Rijn met een peere 
boome lijste cost g. 54-0-

Overgenomen van neeff Jan van Bentem twee kleijne 
schilderijtiens geschildert bij Drooghslooth costen 
met die twee ebbenhouten. lijsten de somme van g. 32-10-
In een venditie gekocht een schilderijtie geschildert 
bij Hondecooter cost mittet ebben houte lijstie 5 
gulden dus g. 33-0-
Gekocht een lange schilderij met een mandeken met 
fruijt geschildert bij Ambrosius Boschert cost mij 
45 guldens. Is voor de lijste betaelt facit g. 60-0-
Gekocht inde kermis tot Utrecht een stuck schil
derij geschildert bij David Teniers, schilder tot Ant
werpen, bij hem gemaeckt anno 1643, zijnde de 7 
bermharticheeden. in gelde daervoor betaelt g. 170-0-
Noch daertegens verruijlt een stuck van Droogsloot, 
sijnde een maeltijt van creupelen ende arme bede-
laers g. 
Item noch een stuck van potten ende pannen gedaen 
soo men seijde bij Lange Pier, met een walvisse 
lijst cost mij g. 36-0-

blz. 104 

Anno 1648 Op den 25 July 1648 gekocht van Anthonie Pieters 
sulversmith tot Middelburch 2 sulvere commekens 
wegen 16 onsen, 4 Engelsen d'ons à 58 stuyver ende 
van fatsoen ider 8 schellingen, beloopen in alles g. 51-13-

blz. 105 

29 Junij 1629 Nieuwe stijl in Amsterdam 
den 4 Juli Oude stijl anno 1629 In Utrecht 
Ontfangen van weegen monfrère van der helst ende 
monfrère Daniel Martens van Willem ter Steegh 
silversmit die hij aen monfrère schuldigh was de 
somme van 
Nogh van Willem ter Steegh van wegen Monfrère 
van der helst ontfangen den 29 November anno 
1629 In Utrecht die pander Pelt voor ons ingevor-
dert heeft, de somme van 

66-191 

66-191 

Soo dat hij nu betaelt heeft 132 gulden 19 stuijver 
Somme g. 132-19-

Ende is nu in alles met haer effen 

Dese 131 - 19 stuyver van de silversmit te Utrecht, 
sijn op mijn reeckeningh geset van t'jaer 1630 den 
29 Juny Nieuwe stijl in Amsterdam gedaen 

blz. 106 t/m 135 
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biz. I 
Aen juwelen vereert daer ick bruydegom was 1627 
gecocht 500 paeden om de handen stuck à 18J4 stuy-
ver g. 362-10-
200 perlen om de hals te doen stuck à 27 stuijver g. 270-0-
een grote monster diamant weeght 8 greijne g. 700-0-
3 meisens ringetiens vereert aan maseurs à 4 gl 18 st. g. 15-12-

Somma g. 1347-14-

Dit sijnde kinderen daer ick als getuijge of Peter hebbe over ge-
staen 
1° De soon van Adriaen knegt int fransche collegie en genaemt 

Simon ende gebooren den 16 april anno 1627 naemiddach 
tuschen 4 à 5 noch in Leijden. 

2° Jacob van Hilten het soontie van Monfrère van Hilten Is ge
boren binnen Utrecht den 28 Februari] Oude Stijl anno 1628 
in Utrecht 

3° Het soontie van mijn Swager de Professor Vorsius te Leijden 
genaemt Daniel is geboren den 5 September anno 1628 nae
middach tussen 6 à 7 uren Nieuwe Stijl in Leijden ende is ge
storven van de pockens den 8 november 1663 in Leijden. 

4° over het dochterken van Monfrère Martens van Halewijn ge
naemt Catherien is gebooren den 4 april tuschen Sonnendachs 
ende s'maendach s'nachts in Amsterdam ende is wederom ge
storven in Amsterdam den 22 May anno 1633. 

Op den 7. December 1626 Nieuwe Stijl heb ick als getuijge ge-
staen over het dochterken van monfrère Adolfus Vorstius te Leij
den genaempt Petronella nae mijn Vrouw saliger. 

Suster Zibilla van Vorst heeft bij ons beginnen in de kosten te 
houden den 14 may anno 1628 in Utrecht sal s jaers geven g. 150-0-

Ontfangen van mijn Swager Adolfus vorstius voor mijn suster 
Zibilla van vorst voor een jaer mondtkosten g. 150-0-
den 13 Januari anno 1629 nieuwe stijl van Leijden hetwelcke zoo
veel te vroeger wierdt ontfangen dewijl het soo gelegen quam. 

Op den 27 Juny 1641 Oude Stijl gestaen als Peter over het 
dochterken van Neeff Johan van Benthem genaempt Magareta. 

blz. II Binnen Leyden den 8en Juni anno 1627 publieck ben ick gepro-
moveert Doctor in beijde de rechten 
mijn promotor is geweest Dr. Petrus Cunkus. 
Mijn paranymphi waeren dr. Nicolaus Pauw ende Abrahamius 
à Wickefoort 

Ick Carolus Martinius D.V.S. ben getrout met Juffrouw Petronella 
van Vorst op Diensdach voor de middach omtrent halff thien den 
9 November anno 1627 In De Hooglandsche kerck van Festus 
Homminius, mijn bruyloft is gehouden in de galdereij van den 
Hoff van de Aecademie 

Anno 1633 In Utrecht den 10 Maij op den middach te 12 uren 
is mij staetsche wijse, ende unanimiter bij alle de drie Leeden ge
geven ende vergunt het ontfangersampt van de gebenificeerde 
goederen waer van de rentmeester Uit den Engh voor sijn langh-
durige indispositie afstandt heeft gedaen ende het selfde in Han
den van de H.H.Staten heeft gesteh ende is naderhant hetselfen 
van de H.H.Staten mij vergunt. 
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Anno 1633 den 16 Meij in Utrecht Heb ick door request van de 
Edele Heeren gedeputeerden verkreegen het rentmeestersampt des 
convents van Marrienburgh tot Soest, het welcke Uit den Engh 
mede heeft bedient. 

blz.lll Mijn huysvrou Petronella van Vorst is gebooren tot Leyden den 
10 Augusti anno 1599 des nachts voor 12 ueren. Is gedoopt den 
29 Augusti in St. Pancratijkercke. 

Vader ende Moeder Aelius Averardus Vorstius ende Geertruydt 
Cornelis van Voorst zijn getrouwt tot Uytrecht anno 1597. 

Adolf us Vorstius is gebooren den 23 November anno 1597 s nacht 
te 1 ueren. Is gedoopt den 4 december in de Nieuwe kercke 
tot Delft. 

Josephus Vorstius is gebooren tot Leyden den 17 september anno 
1601 des avonts ontrent thien ueren. Is gedoopt den 2 October in 
St. Pancraty kerkcke. Is gestorven binnen Utrecht den 19/9 January 
1637 savonts ontrent 4 uren. 

Josina van Vorst is gebooren tot Leyden den 12 September 
anno 1603 des morgens ontrent 8 ueren. Is gedoopt den 7 October 
in St. Pancraty kerck. 

Sibylla de derde dochter is gebooren tot Leyden den 12 december 
anno 1606 ten 1 ueren naemiddags. Is gedoopt in St. Pancraty-
kercke den 14 December. Ende is gestorven den 10 January 
anno 1607 des morgens ontrent te 5 ueren, out sijnde 29 dagen 
ende begraven in St. Pieterskercke den 12 Januarij. 

bh. IV Is gestorven den 19 february anno 1658 Sibylla van Vorst is 
gebooren tot Leyden den 22 Januarij anno 1608 s'avont ontrent 
6 ueren. Is gedoopt den eersten February in St. Pieters kercke tot 
Leyden. 

Anno 1598 is Aelius Everardus Vorstius professor in de Philo
sophie binnen Leyden eerst geworden. 

Anno 1599 Den 10 September hebbe ick Vorstius mijn Professie 
in Medicina begonnen. 

Anno 1603 den 9 Marty heeft sijn Exellentie Prins Mauritius van 
Orangien mij tot Ordinaris medicus aengenoomen. 

Anno 1624 Den 22 October is mijn vrouws saliger vader Everardus 
Vorstius saliger gerust in den Heeren ontrent te twee ueren 's 
naemiddach in Leyden en leijdt begraven in St. Pieters kerck op 
het koor. 

Mijn huysvrouws saliger Moeder Geertruydt van Voorst is ge
booren in Utrecht int jaer 1567 acht dagen voor mey, op een 
vrijdagh. 

bh- V Anno 1555. Dit is de geboorte van mijn ouders 
Mijn Vader Hans Martens Fransoijs soone is gebooren op den 
20 Junij anno 1555. 

Anno 1580. Den 17 January troude ick Hans Martens de eer
bare Joffer Maychen Provoost, de dochter van Guilliaem Pro
voost, daer de moeder af genaempt was Maijcken Kermans. 

Anno 1584 Maijcken Provoost is in den Heere gerust en ontslapen 
den 5 september 's morgens tuschen 5 ende 6 uren tot Amsterdam 
inde Cat op den Dam. 
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blz. VI 

Anno 1586 

Anno 1587 

Anno 1588 

Anno 1589 

anno 1591 

anno 1593 

anno 1593 

anno 1596 

anno 1599 

anno 1600 

blz. VII 

anno 1585. Op den 3 November troude ick Hans Martens wede-
wenaer van Maijcken Provoost, met de eerbare Joffer Maijcken 
Bachers, weduwe van Jaques Peerboom op een sondagh inde 
stadt Van Middelborgh in Zelant. 

Anno 1580 drie voorkinderen. 
1. Maijcken, Hans Martens eerste dochter is gebooren den 14 

October tuschen 2 ende 3 uren op een Vrijdagh 
2. Elijsabeth Martens de twede dochter is geboren den 16 Maij 

ontrent 7 uren op een donderdagh 
Anno 1583 
3. Hans Martens de eerste zoone is gebooren den 29 July tuschen 

5 ende 6 uren 's morgens op een Vrijdagh 
Anno 1584 
Guilliam de zoone van Hans Martens is geboren den 15 Augusti 
te half drien naer middagh op een Woensdagh: ende is gestorven 
den 4 December s'morgens ten 7 uren op eenen woensdagh anno 
1586. 

Adries de zoone van Hans Martens, daer de moeder van was 
Maijcken Bachers is geboren in Amsterdam den 7 Augusti s 
avonts te 7 ueren op een donderdagh ende is gestorven den 6 
January 's morgens te 5 ueren anno 1587. 

Hester Martens is gebooren den 7 October op een Woensdagh 
een quartier uers nae vijven. 

Zusanne Martens is gebooren den 15 November op een diensdagh 
l/i voor seeven uren savonts. 

Sara Martens is gebooren den 18 December op een Maendagh 
's morgens YA uers naer sessen ende is gestorven tot Alckmaer den 
31 Augustia 1602, saterdagh 's avonts te 5 uren ende is op t koor 
begraven. 

Catelijna Martens is gebooren den 19 November op een Dynsdagh 
% ueren naer 7 ueren s avonts. 

Andries Hans Martens zoon is gebooren den 15 Augusti tusschen 
8 ende 9 uren s'morgens ende is gestorven den 13 July naer den 
noen ontrent half drien. 

Abigael Martens is gebooren s'nachts tusschen 1 ende 2 ueren den 
1 Januarij in Amsterdam 

Daniel Martens is gebooren den 21 september s avonts ten 7 uren, 

Janneken Martens is gebooren den 24 Meert tuschen 2 ende 3 uren 

Magdeleen Hans Martens dochter is gebooren den 24 November 
s avonts ontrent 34 uers voor 12 uren in Amsterdam 

Mijn huysvrou Joffer Petronella van Vorst is in den Heeren seer 
Christelijck gerust den 2 April oude stijl anno 1630 op Vrijdagh 
's naemiddach over half sessen ontrent den avont. In Utrecht 
doen wij woonde op het derde brugetie bij Ste Jeronijmus nae de 
Munt, op Vrijdagh half sessen, met goet verstant, haer afscheyt van 
een ijegelijck nemende, haer seer treffelijck ende christelijck in 
Godts Willen troestende nae dat sij in een swarte hoest ende 
koorsen van Carsdagh tot de weexk nae Paeschen te bedde haer 
gehouden hadt, niettemin seer treffelijck ende patientigh haer in 
haer sware sieckte heeft gedragen, tot dat sij in de weeck nae Pae-
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sehen op Vrijdagh s'namiddaghs in den Heere ontsliep, ende 
haer ziel Goode opofferde. Is begraven den 9 April op Vrijdagh 
tuschen elf ende half twaelven oude stijl 1630 in Utrecht ende 
leydt begraven in de graffkelder van monfrère van Hüten in 
de Buerkerck bij het Poortael, heeft een groote treffelijcke be-
graeffenisse gehadt. 

Doen mijn huysvrou zaliger in den Heere rustede was sij out 30 
jaren 8 maenden min 8 dagen ende wij waren t'samen getrout ge
weest, 2 jaren, 5 maenden min 17 dagen ende hebben t 'samen een 
meyskens genaemt Maria; ende een knechtken genaemt Everardt 
door Goodes hulpe gehadt, welcke beyde kinderen mede t 'samen 
in den Heere gerust sijn in Utrecht ende leggen bijde Moeder in 
een graffkelder inde buerkerck begraven ende het soontie is ge-
lijckelijck met haer begraven, ende het mijsken een jaer tevooren. 

blz. VIII Den 10 Sept. nae de ouwe stijl anno 1628 in Utrecht tuschen 
negen ueren ende halff thien is mijn lieve huysvrou Petronella 
van Vorst verlost van een jonge kloecke dochter, wij woonende St. 
Jeronijmus op die Nieuwe gracht, Het kint is gebooren slaende 
het quartier nae negen ueren des avonts op een Woensdach, den 
20/10 september anno 1628, ende is gedoopt den 24/14 september in 
den Dom van Dominus Veaming ende is genaempt (Maria Martens) 
de getuygen sijn geweest de grootmoeder Geertruijdt van Vorst, 
de Oom Andries van Vorst, ende mijn broeder Daniel Martens. 
Ende is overleden den 28/18 september Donderdagh s'nachts tuschen 
twaelff ueren ende halff een anno 1628 in Utrecht. Leyt begra
ven in de Buerkerck int die kelder van Monfrere Van Hilten. 

Den 1 April oude stijl anno 1630, tuschen donderdagh ende 
Vrijdagh in de weeck nae Paeschen s'nachts ontrent het quartier 
nae twaelf uren is mijn huijsvrou verlost van een zoon in Utrecht, 
nae dat sij in een sware sieckte gelegen hadt van Carsemis tot 
Paeschen toe, is seer haestigh ende spoedigh verlost in de pre
sentie van een vroetvrou ende een nicht Zelms de welcke bij haer 
waeckte ende ons soontie is gedoopt op Sondagh tuschen tien 
uren ende elf in den Dom ende wierdt genaempt Everardt nae 
mijn huijsvrouw zaligers Vader, den 4 April anno 1630 in Utrecht 
heeft den Heyligen doop ontgangen van Dominus Donganus. De 
getuijgen sijn geweest Monfere Anthonie van Hilten, Monfere 
Adolf van Vorst, Professor, mijn suster Catharina van Hengelen 
de welcke over den Heyligen doop gestaen hebben. 

blz. IX Anno 1634 den 19 September nieuwe stijl tot Vlissingen ben ik 
getrout met juffrou Jacoba Lampsins jonge dochter in de oude 
kereke tot Vlissingen s'mergens te acht ueren ende mijn bruiloft 
werdt gehouden tot moije Maijcken Lampsins inde Hellebardier-
straet. 

Op den 2e Augusti oude stijl anno 1634. Benck tot Utrecht pu-
blieckelick aengenomen tot het diaeckensampt inden D o m so tot 
bediening van het He quartier der armen. 

Op den 24 Junij 1635 oude stijl tot Utrecht wonende op het 
Oude Kerckhoff int huijs van Seigneur Gabrij, is mijn huijsvrou 
Jacoba Lampsins verlost op wonsdach s'mergens omtrent half-
vijven van een jonge dochter: dewelcke op den 25 Junij wesende 
donderdach is gedoopt inden Dom van Domino Breijerio, ende ge
naempt Maria, alwaer getuijgen van sijn mooije Maijcken Lampsins 
tot Vlissingen, maseur van Roubergen ende monfrere Anthoni van 
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blz.X 

Anno 1602 

Anno 1603 

Anno 1605 

bh. XI 

Anno 1618 

Anno 1630 

Anno 1635 

Hilten, secretaris, ende op den 29 Augustij 1638 ben ick tot 
Utrecht bevesticht als ouderlingh inden Dom ende in mijn absen
tie in Zeelant sijnde daertoe genomineert. 

Op den 3 September 1639 is tot Utrecht gehouden een Sinodus 
provinciaal alwaer ick als ouderlingh op ben gecommiteert, out 
sijnde 36 jaren. 

Carel Martens, is gebooren den 25 Januari] anno 1602, s'nachts 
% uers voor 12 uren, daer getuijgen van waeren Guilliam de wijse 
ende Jonas Thomas ende Beertien Bachers. 

Sara Martens, is gebooren den 6 December s'nachts omtrent drie 
uren op een vrijdagh. 

David Martens, is gebooren den 20 November s'morgens te half 
vijven in Amsterdam. Den 12 November anno 1612 in Amster
dam is mijn Moeder Maijcken Bacchers gestorven, s'maendach s' 
avonts te half tienen, na dat sij omtrent 5 weecken was cranck 
eeweest ende is m e t poet i forct ? nf r,a^+^r.rar, «^1^+««^^ n H™ *̂*»-̂ ™ 

out sijnde 46 jaren, wert begraven vrijdaghs te 3 uren nademid-
dagh ende leijdt begraven inde oude kerck achter het koor, is ge
storven naet het Hoff van Hollant inde Claverstraet. 

Den 4 December anno 1613, % uurs voor negenen s'morgens op 
een woensdagh sterft ons Vader Hans Martens oudt sijnde 58 jaren, 
nalatende 12 kinderen, 3 voorkinderen ende 9 nakinderen, hadde 
12 weeken kranck geweest, leijdt begraven inde oude kerck achter 
het koor, ende wiert saterdaghs nae de middagh ten 2 uren begra
ven, was gebooren den 20 Junij in Antwerpen anno 1555, leijt 
tot Amsterdam begraven, is gestorven inde Calverstraet, naest het 
Hoff van Hollandt. 

Anno 1617 den 1 Januarij s'morgens te 4 uren op een sondagh 
is gestorven Hester Martens mijn suster, met een goet verstandt 
liet 3 kinderen nae, was oudt 29 jaren, wiert begraven s'woensdagh 
te 2 uren, inde oude kerck voor de preeckstoel tot Amsterdam. 

Den 27 Februarij is gestorven ons zuster Susanna Martens, op 
een Dijnsdagh namiddaghs te twe uer met goet verstant gerust, 
nalatende 4 kinderen, oudt sijnde 29 jaren, wierdt begraven vrij
dagh s'namiddaghs in de oude kerck achter het Coor tot Amster
dam. 

Den 4 September, is gestorven ons halve broeder Hans Martens, 
op wonsdagh binnen Maestricht na dat hij van de Stadt Thienen 
op een karre nae mastricht rijsde, overvallen van een flauwte, 
sonder eenigh teken van hem gevende is gerust voor de harre-
bergh op het straet, de wijl men hem niet begeerde te logieren is 
in sijn huijsvrouws armen gerust, soo dat het doot lichaem tot 
vijfmael van de papen is gearresteert ende met geit met haer af-
gemaeckt sijnde, is begraven opt kerckhoff van Sinte Quintijn een 
half uer buijten Maestricht daer men die van de pest sterven ge-
woonlick is te begraven. 

Den 24 September is gestorven binnen Amsterdam onse halve 
suster Maijcken Bacchers op maendach s'avonts te negen ueren met 
goet verstant ende in den Heere vromelijck overleeden, naelaten-
de vier kinderen ende is in ons vaders gracht in de oude kerck 
begraven. 
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Anno 1639 Op den 21/31 Januarij 1639 wesende maendach s'avonts ontrent se
ven uijren, is binnen Utrecht naer een sieckte van 14 weecken in de 
Heere seer Christelick gerust, onse goede suster Johanna Mar
tens out sijnde 39 Jaren, huysvrou van frère van Hüten, met 
goede kennise ende verstant naerlatende drie dochters ende een 
soon genaempt Jacob: is op den 29 Januarij 1639 Oude stijl be
graven in de buerkerck binnen Utrecht. 

bh. XII 

Anno 1640 

Anno 1645 

blz. XIII 

Op den 12 Junius 1640, sijnde Diensdach 's nachts een quartier 
uers voor twaelf uren en binnen Amsterdam inde vergulde Fortuijn 
opt water, naer een langhdurige terende sieckte in den Heere 
seer verstandelijck ende ernstelijck gerust onse suster Abigael Mar
tens, huysvrou van Marten van Halewijn met goede kennisse ende 
verstant naer latende 2 dochters ende een soon Marten ende is op 
den 16 Junij 1640, tot Amsterdam begraven in de Heijlige steekerck 
bij het portael. 

Op den 28/18 April 1645 sijnde Vrijdach smergens te half vier ueren, 
is ten Huyse van maseur Sara Martens, in de Gasthuys steegh 
wonende tot Amsterdam, met goet verstant ende seer christelijck 
inden Heere gerust, naer dat hij 4 dagen aen een pleurig seer 
pijnlijck hadde te bedde gelegen, ons broeder Daniel Martens, 
out sijnde 48 jaren 7 maenden ende 7 dagen, in onser aller pre
sentie ende is den 1 Maij 1645 nieuwe stijl begraven inde Suijder 
Kerck, bij sijn Huysvrou saliger Geertruydt gestorven aen een 
geraecktheijt. 

Anno 1630 in Jannuario 

De middelen van mijn Cappetael in Contante. 
Onder de H.H. Staten van Utrecht op losrenten ge-
gegeven de somme van Anno 1627 den 12 septem
ber 
waer van sijn 4 brieven elck van 1600 gl. nogh on
der Monfere van der Helst staet op losrenten vol
gens sijn obligatie 
Mijn 1/12 part int huys den Otter op het water met 
het achterhuys bedraecht voor mijn deel 

Somma 
Mijn Jaerlixse renten beloopen 
de HH. Staten van Utrecht betalen 
Monfere van der Helst ende mijn broeder Daniel 
Martens 
Het huys den Otter van mijn 1/12 part beloopt 

6400-0-

5200-0-

2300-0-

13.900-0-

400-0-

324-0-
100-0-

g. 824-0-

blz. XIV 

Anno 1648 Op den 2 Meert anno 1648 Nieuwe stijl s avonts te 
acht uren is Maseur Sara Martens weduwe van 
Jacques van Halewijn binnen Rotterdam tot haer 
getroude dochter Rijsers, naer 14 dagen aen een 
uytterende sieckte te bedden gelegen hebbende met 
goet verstant in presentie van alle hare kinderen in 
den Heer gerust, Is op den 7 Meert op Saterdach 
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biz. XV 

Anno 1625 den 

biz. XVI 

biz. XVII 

daeraen volgens in de nieuwe kerck, tot Amsterdam, 
int Noorden dicht aent portael, in onser aller gracht-
steede bij haer man saliger begraven: gelijck met het 
kraemkint van neef Johannes Rijser apotecquaris 
tot Rotterdam haer swaeger. 

Onder monfrere van der Helst staet van mijn capi
t a l g. 7803-4-10 
Onder Daniel Mostert staet g. 2813-2-
Onder Steven oom staet oock g. 2813-0-2 
Nogh onder monfrere van der Helst wegens de win-
ckelneringe voor 2000 guldens capitael ingekoomen g. 2938-14-
Het huis Den Otter voor mijn 12 part getaxeert op g. 2283-0-

Somma g. 18690-18-

Intrest van die Gls 16.367-17-2 
bedraecht int jaer à 6 guldens 5 stuivers de 100 gul
dens g. 1022-If 
De huer van het huijs den Otter taxeert op suijver 
ê e l t g. 100-0-

14 

g. 1122-18-8 

De onkosten van mijn huysvrouws luijermant toe
gerust in Utrecht anno 1628. In Julio bedragen in 
alles, als hieronder volcht 
Een wit teenen kraemstoel; een wiegh een luijer
mant ende baeckermadt te Leyden gecocht costen 
nogh drie kinderedeeckentiens te Leyden betaelt 
Een kinder beddetien om in die wiegh te leggen 
cost 
aen pislappen, luyeeren, borstrockiens etc. te Utrecht 
tot Foijers 
aen cantiens, linnewat. caemerixs doeck voort kint 
betaelt 
buijten 'tgene dat mijn huysvrouw van haer lijwat 
daertoe nogh gedaen heeft een groen laecken schudt 
ende dat daer toe hoort 
een kinder pappottie van tin gemaeckt cost 
een silver lepeltie daer toe gecocht cost 
ander halff dosijn servetten te Amsterdam betaelt 
een roodt gebreydt hemtrockien cost 
aen de meydt voor boyenbroot gegeven 
aen de craembewaerster voor 4 weecken betaelt 
vereert voor de klederen van ons kintie saliger 

onkosten van mijn promotie binnen Leyden den 
8 Juni anno 1627 betaelt. 
Voor het eerste examen aende facultijt 5 rosenobels g. 46-10 
voor mijn disputatie publieck gedaen cost g. 48-0-
aen mijn Heer Heynsius voor mijn promotiebrieff g. 11-6-
de knecht van Heynsius g. 1-10-
aen mijn promotor Cuneus g. 18-12-
aen die pedellen e. 18-0-

40-0-
4-10-

5-15-

35-11-

53-3-

21-3-
0-14-
2-15-
13-12-
2-2-
2-2-
8-0-
3-0-
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de onkosten van die maeltijt van 3 daeghen g. 331-7-
aen mijn doctors ringh g. 35-0-
aen 2 knechts voor het dienen van de maeltijdt ge
geven g. 10-0-

Somrna g. 520-5-
den 25 Juni betaelt alle mijn reeckeningen binnen 
Leyden 1627 
aen de sneyder Jacques Baelde betaelt g. 62-10-
aen de hoedestoffeerder betaelt 
aen mijn schoenmaecker Michiel 
aen mijn bocckebinder 
aen Elsevier de boeckverkooper 
aen Doctor Moerberghen 
aen onkosten van aen zee geweest 

98-0-
36-5-
34-0-
22-10-
14-0-
5-0-

g. 272-5-

blz. XVIII Aen meester Aernt van Buchel mijn huijsvrouwe oom hebbe ick 
betaelt de som van 300 guldens -0- ende nogh 9 guldens -0- van 
verloopene renten de 18 Meij oude stijl anno 1628. In Utrecht die 
mij tot laste van de voochden van mijn vrouw waeren ogeleijdt, 
tot voldoeninghe van mijn huijsraets schult cedulle soodat nogh 
aen onse oom resteert te betaelen de somme van 400 guldens 
0- ofte de rente tot 5yz sjaers dewelcke renten sijn ingegaen den 
1 Maij 1628 volgens de obligatie hier van gemaeckt ende nogh 
met 16 guldens 10 (stuivers) van verloopene renten. Deze 16 gul
dens 10 (stuivers) sijn geeffent met onze oom, soodat hem nu 
niet meer resteert te betaelen van de renten van 400 guldens tot 
5% percento. Bedraecht jaerlijxs 22 guldens -0- het welcke ingaet 
den lesten Juli anno 1628, gelijck volgens d'obligatie hiervan sal 
blijcken. Deze vierhondert gulden hebbe ick aen oom van Buchel 
betaelt in Utrecht de 20 Maij oude stijl ende daer beneffens de 
rente dewelcke beliepen 18 gulden 10 stuivers, soo dat wij nu in 
alles met hem effen sijn. 

(onleesbaar) 

Ontfangen de 18 Maij anno 1629 oude stijl in Utrecht van suster 
Zibilla 100 gulden, waarbij sij nae het jaer noch 50 gulden moet 
bijleggen tot betalinge van een jaer montcosten, welcke jaer be
gint integaen int eerst van Maij 1629 ende expireert anno 1630 -
welcke 150 gulden te vollen betaelt sijn voor een jaer montkosten 
ende gaet wederom in anno 1630 den 1 Maij. Den 12 Meert anno 
1630 in Utrecht 

biz- XIX Den 1 september anno 1630 oude stijl in Utrecht ontfangen van 
suster Zibilla de somme van 100 gl 0- welke hondert gl. wij als 
het jaer van haer montkosten sal voorbij sijn, daermede sullen 
effen reeckenen ende mij met dit verschooten geit betalen ende 
sal haer terwijle hier van renten geven, nogh heeft suster Zibilla 
mij voor deze 25 gl. aen geit verschooten hetwelcke haer in be
talinge van haer montkosten te goet sal koomen in junio 1630 in 
Utrecht. Den 6 meij van haer nogh ontfangen aen geit 25 gl., 
soo dat sij mij haer geheel jaer mondtkosten heeft betaelt de 
somme van 150 gl. tot den Ie meij anno 1631. In Utrecht oude stijl. 

Anno 1631, den 10 november oude stijl in Utrecht ontfangen van 
suster Zibilla de somme van 100 gl. hetwelcke haer tot afreke-
ninghe van haer jaer montkosten daernae sal strecken 40 rijx-
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blz. XXIII 

Anno 1627 den 
12 September oude 
stijl in Utrecht 
beleijt 6400 gl. 
ende den 17 July 
anno 1633 
In Utrecht, een van 
deese vier 
renthebrieven heb 
ick getransporteert 
op Fl oris Uitten 
Enghe. 

XII Marty anno 
1628 

den XII September 
1628 in Utrecht 
oude stijl 

den 12 Martij anno 
1629 in Utrecht 

daelders, maken 100 gl. ende den 1° mey anno 1632 mijn noch be-
taelt aen gelt de somma van g. 50-0- ende heeft haer jaer mont-
kosten betaelt van het jaer 1631 tot het jaer 1632 tot den l e mey. 
In Utrecht in alles aen mij betaelt g. 150-0-

Anno 1633 den 15 mey oude stijl in Utrecht ontvangen van suster 
Sibilla van Vorst haer jaer montkosten verteert anno 1632. In 
Utrecht monterende de somme van ƒ 150-0- ende ben hier van 
voldaen. 

Anno 1634 hebbe ick aen maseur Sibilla van Vorst vereert haer 
jaer montkosten om dat dat sij mijn huys eenighe jaeren had waer 
genomen ende opgehouden. 

pro memorie. 

blz. XX, XXI, XXII blanco 

Aen mijn Heeren de Staeten van Utrecht den 12 September oude 
stijl Anno 1627 op losrenten tot mijne profijte tot 6J4 t 'hondert ge
geven g. 6400-0- dewelcke te Amsterdam in Banco van mijn Heer 
Mr. Nicolaes Berck sijn ontfangen volgens sijn obligatie mij hier 
van bij provisie tot dat de geseegelde brieven die ick ontfange 
hebbe van de welgemelten heeren Staten sullen geschreven sijn 
ende een obligatie met sijn eijgen handt onderteyckent selfs ge
geven heeft den 26 Novembris anno 1627. In Utrecht hebbe 4 
gesegelde brieven vande Heeren Staten van Utrecht ontfangen 
elck van 1600 gulden elck 100 gulden sjaers. 

Ontfangen bij mij ondergeschreeven uyt handen van monfrere van 
Hilten, (dewelcke het van mijn Heer Mr. Nicolaes Berck ontfan-
ger van de generale middelen van de Edel Mogende Heeren Sta
ten s'Lants van Utrecht heeft ontfangen) de somme van g. 200-0-
over een halff jaer losrenten mij verscheenen den XII Marty anno 
1628 tot Utrecht oude stijls Carolus Martinus I.V.D. 

Ontfangen bij mij ondergeschreeven uyt handen van Monfrere van 
Hilten de somme van vier hondert guldens in alles, weer een 
jaer losrente mij verscheenen den XII Martij voorleden, ende 
verschijnende den XII September naestcommende, tot laste van 
het comptoir van de generale middelen van de Edele Mogende 
Heeren Staeten t'Landts van Utrecht, tot Utrecht den XVI Augusti 
anno 1628 oude stijl. 

Carolus Martinius I.V.D. 

Ontfangen uyt handen van monfrere van Hilten, die het voor mij 
van den ontfanger Berck had ontfangen de somme van 200 gul
den 0- van een halff jaer losrenten vervallende de 12 Meert, op 
het cantoor van de Staten van Utrecht, hier sijn afgetrocken de 
onkosten van 4 besegelde brieven stuck tot 36 stuyver t'samen 
7 gulden 4 stuyver waer van ick bekenne voldaen te sijn, ende 
heb hier van mijn quitantie hem gegeven. 

Caroli Martini. 

blz. XXIV 

Den 12 September 
1629 oude stijl 
in Utrecht 

Ick ondergeschreeven bekenne mits desen ontfangen te hebben 
uit handen van monfrere van Hilten, dewelcke het voor mij ont
fangen heeft van Meester Nicolaes Berck ontfanger van de gene
rale middelen der Edel Mogende Staten van Utrecht de Somme 
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Den 12 Meert 
anno 1630 Oude 
Stijl in Utrecht 

Den 12 September 
anno 1630 in 
Utrecht 

den 12 Meert anno 
1631 Oude stijl 
in Utrecht 

bh. XXV 

den 12 September 
anno 1631 in 
Utrecht 

den 12 Meert anno 
1631 in Utrecht 

anno 1632 in 
Utrecht 
den 12 September 

Anno 1633 
den 12 Martij 

van 200 gulden 0- van weegen een halff jaer losrenten dewelcke 
verscheenen sijn den 12 September anno 1629 In Utrecht. T'oir-
conde desen heb ick dit onderteekent den 7. September 1629. 
Carel Martens. 

Ontfangen uit handen van Monfrere van Hilten, dewelcke het 
voor mij ontfangen heeft van Meester Nicolaes Berck ontfanger 
van de generale middelen der Edel Mogende Staten s lants van 
Utrecht, een half jaer losrenten de Somme van g. 200-0- de
welcke ick ontfangen heb den 5 April anno 1630 in Utrecht. 

Ontfangen uijt handen van monfrere van Hilten dewelcke het 
voor mij heeft ontfangen van Meesier Nicolaes Berck ontfanger 
van de generale middelen der Edel Mogende Heeren Staten 's 
lants van Utrecht een half jaer losrenten, beloopende de Somme 
van 200 gulden dewelcke ick ontfangen heb den 24 September anno 
1630 in Utrecht Oude stijl onderteeckent Carel Martens. 80 rijx-
daelders. 

Ontfangen uijt handen van Monfrere van Hilten dewelcke het 
voor mij heeft ontfangen van Meester Nicolaes van Berck ont
fanger van de Generale middelen der Edel Heeren Staten s'lants 
van Utrecht een half jaer losrente beloopende de somme van 
200 gulden ende in gelde ontfangen 100 hollantse twe guldens, 
welcke somme ick ontfangen heb den 23 Januarij Oude stijl anno 
1631 in Utrecht. 

Onderteekent 
Carel Martens. 

Ick ondergeschreve bekenne ontfangen te hebben uijt handen van 
Monfrere Anthoni van Hilten (dewelcke het voor mij heeft ont
fangen van den heere Meester Nicolaes van Berck, ontfanger van 
de generale middelen der Edel Mogende Heeren Staten s'lants van 
Utrecht) een half jaer losrenten, beloopende de Somme van 200 
gulden vervallen sijnde den 12 September anno 1631 welcke somme 
ick hebbe ontfangen den 24 September Oude stijl int jaer 1631. 
In Utrecht Carel Martens. 

Ontfangen uijt handen van Monfrere Anthoni van Hilten, de
welcke het voor mij heeft ontfangen van de heer Philips Ram, 
ontfanger van de generaele middelen der Edel Mogende Heeren 
Staten s'lants van Utrecht, een half jaer losrenten, beloopende 
de Somme van 200 guldens welcke somme ick hebbe ontfangen 
den 17 Meert Oude stijl anno 1632 in Utrecht. 

Carel Martens. 

Ontfangen uijt handen van Monfrere van Hilten dewelcke het 
voor mij ontfangen heeft van Philipp Ram, ontfanger van de 
generale middelen der Edel Mogende Heeren Staten s'lants van 
Utrecht, een half jaer renten monterende de Somme van 200 gul
den, welcke somme ick hebbe ontfangen den 1 September Oude 
stijl anno 1632 in Utrecht. 

onderteekent Carel Martens. 

Ontfangen uit handen van Monfrere van Hilten dewelcke het 
voor mij heeft ontfangen van de weduwe van Philip Ram, ont
fanger van de generale middelen der Edel Mogende Heeren Sta
ten s'lants van Utrecht, noch een half jaer losrenten monterende 
de somme van 200 gulden dewelcke somme ick ontfangen heb 
den 19 Meert Oude stijl anno 1633. 

Carel Martens. 
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biz. XXVI 

Anno 1633 

Den 12-September 
anno 1633 

den 12 Meert 

In Utrecht de 17 July oude stijl, heb ick een van dese vier renthe-
briven volgens ons contract getransporteert op de gewesene ont-
fanger der gebeneficieerde goederen Floris uit den Enghe, soo 
dat ick nu s'jaers maer 300 gl van renten sal ontfangen op het 
comptoir van de generale middelen s'lants van Utrecht. 

in Utrecht ontfangen uit handen van de Weduwe Ram de somme 
van 200 gl losrenten actum den 17 October anno 1633 in Utrecht. 

Carel Martens. 
Ontfangen uit handen van mijn Heer Asch van Wijck ontfanger 
van de generale middelen s'lants van Utrecht een half jaer los-
renthen, monterende de somme van 200 gulden, ende is dit half 
jaer losrenthen bij anticipatie ontfangen door abuijs van den blaf-
fart, actum den 17 October anno 1633 in Utrecht bij mij onder-
teeckent, Carel Martens. 

blz. xxvn 
Anno 1634 

Anno 1635 
12 Meert 

12 September 

1636 
12 Meert 

den 28 October 1634 ontfangen uit handen van den scholaster 
Jacob van Asch van Wijck 12 September de somme van 200 gl, 
in volle betalinghe van een half jaer losrenthen verschenen sijnde 
den 12 september 1634. 
de somme van g. 200-0-

Carel Martens. 
Ontfangen op den 10 February 1635 tot Utrecht uit handen van 
de Heere scholaster Jacob van Asch van Wijck ontfanger van de 
generale middelen de somme van g. 200-0- in volle betalinghe 
van een half jaer losrenthen verschenen den 12 Meert 1635. 

Carel Martens. 

Ontfangen op den 24 October 1635 tot Utrecht uit handen utsupra 
de somme van g. 200-0- in volle betalinge van een half jaer los
renthen verschenen den 12 September 1635. 

Carel Martens. 

Op den 20 Martij 1636 noch ontfangen vande Heere Deecken 
Wijck een half jaer losrenten verschenen den 12 Meert 1636 g. 200-0-

C. Martens. 

blz. XXVlil 

Anno 1636 

Anno 1637 

Anno 1638 

Op den 18 January 1637 ontfangen van de Heer Jacob van Asch 
van Wijck ontfanger van de generale middelen s'lants van Utrecht 
de somme van g. 200-0- van een half jaer losrenthen verschenen 
den 12 September 1636 actum Utsupra Carel Martens. 

Op den 5 April 1637 ontfangen van de Heere Deecken Wijck etc. 
ontfanger voorschreven de somme van g. 200-0- in volle betalinge 
van een half jaer renten verschenen den 12 Meert 1637 Actum Ut
supra Carel Martens. 
Op den 15 September 1637 

Ontfangen van de ontfanger Wijck etc. de somme van g. 200-0-
in voldoeninge van een half jaer losrenthen verschenen den 12 
September 1637 tot Utrecht Carel Martens. 

Op den 11 Meij 1638 
Ontfangen vande ontfanger Wijck de somme van g. 200-0- in volle 
betaling van een half jaer losrenten verschenen den 12 Meert 1638. 

Carel Martens. 
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biz. XXIX 

Anno 1638 

Anno 1639 

Anno 1640 

Anno 1641 

Op den 19 September 1638 ontfangen van de heere ontfanger 
Jacob van Asch van Wijck etc. de somme van twee hondert gulden, 
in voile betalinge van een half jaer losrenten verschenen den 12 
September 1638 Carel Martens. 

Op den 31 October 1639 ontfangen van mijn Heere Wijck etc. de 
somme van vier hondert gulden in betalinge van een jaer losrenten. 
verschenen den 12 september anno 1639 tot Utrecht. 

Carel Martens. 

Op den 1 Augusti 1640, ontfangen van mijnheer Wijck de somme 
van vier hondert gulden, in voldoeninge van een jaer renten ver
schenen den 12 September anno 1640. 
-400-.- Carel Martens. 
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REGISTER OP ZAAKNAMEN 
door mr. A. G. Bosch. 
Aalmoes voor predikanten in dePalz66. 
Aalmoezeniers, in de schaal van de — 
gegevens 90, 91. 
Aardbei 43. 
Abcoude 83, 90. 
Accijns, 3, 4, 6, 62, 63, 64, 65. 67, 68, 71. 
72. 74, 76, 77, 80, 81, 83, 84, 87, 90, 93. 
Aderlaten 80. 
Advocaat, inschrijving als — 3. 
Agaat 61, 62, 63. 
Alkmaar VI. 
zie ook op Lijnwaad. 
Amandelen 79. 
Ambt zie: Beroep. 
Amsterdam 3, 7-27 passim, 41-48 passim, 
53, 61, 62, 63 65, 68-83 passim. 85. 88. 
89, 90, 92, 93, 94, 99, 105. I, V. VI, X, 
XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI. 
Antwerpen 103. 
Apotheker 61, 71, 75, 85. 
Appel 78. 
Armen 88, 94. 
zie ook aalmoezeniers, huisarmen. wees
kinderen. 
Armen van het gasthuis St. Job 67. 74. 
78. 
Armoesijn 71, 75, 86. 
Artisjok 77. 
Axie 66. 
Azijn 6, 82. 
zie ook: Bierazijn, wijnazijn. 

Baai, bay 53, 54, 68, 77. 
Baby-uitzet 4, 5, 6, XVI. 
Bagage, zie: Vervoerkosten. 
Bak 4, 68. 
Baker, bakermoer, bakervrouw, kraam-
bewaakster 3, 54, 61, 66, 90, 94, XVI. 
Bakermand 4, XVI. 
Bakker 76. 
Bakkersknecht, gift aan — met kerstmis 
70, 78, 84. 88. 
Bal. geparfumeerde —, 71. 
Bank 67. 
Barbier (ook mr. Thomas) 3. 67, 76, 77, 
80, 86. 
zie ook: Scheren. 
Barbiersknecht 71. 
Bed 5, XVI. 
Beddemaakster 87. 
Beddepan 55. 
Beddeplank 4. 
Bedstee 3. 
Bedstok 65. 

Beemster 44, 48, 72. 
Beetwortelen 69. 
Bef 5, 46, 48, 62, 63, 64, 67, 69, 76. 
—, Franse 46. 
Begrafenis 6, 24, 79, 90. 
zie ook: familie Martens 
zie ook: familie Martens, familie van 
Vorst, Overlijden. 
Belasting 63. 
zie ook: accijns, huisgeld, penning. 
Benne 55. 
Beroep, ambt zie: 
aalmoezenier knecht 
advocaat knopenmaker 
apotheker kok 
baker kraam bewaarster 
bakermoer zie: kruidenier 
baker lijnwaadverkoopster 
bakervrouw zie meid 
baker naaister 
bakker notaris 
bakkersknecht ontvanger van de 
barbiersknecht gebeneficieerde 
beddemaakster goederen 
bierbescheijster ontvanger van de 
bierdrager generale middelen 
bleker, blijker ouderling 
bloemist pander 
bode van de pedel 
Statenkamer predikant 
bode zie: knecht procureur 
van de wacht raadsheer 
boekbinder rector magnificus 
boekverkoper rentmeester 
boer schilder, kunst — 
brouwer schipper 
chirurgijn schoenmaker 
cijfermeester scholaster 
diaken schoenmaakster 
dokter schout 
erfhuismeester snijder zie: 
glazenmaker kleermaker 
hoedenmaker, timmerman 
-stoffeerder tonster 
hoogleraar trésorier 
hospita turfboer 
hovenier zie: turfdroger 
tuinman vleeshouwster 
juwelier vroedvrouw 
kaarsenmaker vuilnisman 
kaffawerker waster 
kantwijffie wijnhandelaar 
klapperman zijdeverkoopster 
kleermaker zilversmid 
klokkenmaker 
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Beurs 45. 80. 
Bevalling zie geboorte 
Bezem 54, 67, 68, 71, 81. 
Bienvenu voor de wacht 65. 
Bier, 6, 42, 62, 63, 65, 72, 75, 90. 
Engels — 62, 90. 
Londens — 84. 
Weesper — 72?, 83, 90, 93. 
zie ook: Brouwer. 
Bierazijn 65, 69. 
Bierbescheijtster ? 75. 
Bierdrager 62, 72. 
Bijbel 78. 
Binnenwerk 44, 54, 74. 
Blaasbalg 55. 
Blaffart XXVI. 
Blaker 53. 
Bleken zie: Lijnwaad. 
Bleker, blijker: gift aan de — met het 
kerstfeest 70, 78, 84, 88. 
Bloemen 80. 
Bloembol (krokus) 75. 
Bloemist 80. 
Bloemkool 83. 
Bode van de Statenkamer 80. 
Boek 71, 77. 
zie ook: Muziekboeken. 
Boek (schrijfboek) 54. 
Boekbinder 41, 44, 66, XVII. 
Boekverkoper (ook Elsevier, Jan van 
Doorn) 49, 71, 84, XVII. 
Boer 56, 70. 
Boete 46, 64. 
Bommezijn 64, 77, 88. 
Bont. 
zie: Fluwijn, sabelrant 
Boom 83. 
abrikozeboom 54. 
kerseboom 54. 
kriekeboom 79. 
morelleboom 71, 75, 78. 
perzikeboom 75. 
pruimeboom 78, 83. 
Boon turkse 5, 91. 
Bordeaux, zie: Wijn, Bordeauxwijn. 
Borstel 54, 75. 
Borstrok 65, XVI. 
Boter 56, 70, 90. 
Bottelerey 4. 
Boyenbroot 67, 69, 80, 90, XVI. 
Brabant zie huik. 
Brandewijn, Frankfortse — 11. 
Breda 43. 
Brief 42, 43. 
zie ook: Rentebrief. 
Broek 53. 
Brood 45. 

Brouwer 63, 78. 
„In 't Claverblat" 72, 87. 
„In de drie klaverbladen" 65. 
„In het Har t" 6, 80. 
Brouwerij: zie Brouwer. 
Bruiloft 18, 44, 88, II, IX. 
Bruygomstuck 87. 
Burgers van de Regenboog achter Sint 
Pieter 83. 
Burgerschap van Utrecht 79, 83. 

C. zie ook K. 
Canarische eilanden zie wijn, canarie-
wija. 
Chichorijwortels 62, 69, 78. 
Cijfermeester 67. 
College 46, 48. 
Collegegeld 48. 
Convent van Marienburg te Soest II . 
Corenten, zie: Krenten. 
Coukerch, zie Koudekerk. 
Culemborg 5. 
Curator zie voogden, geld ontvangen 
van —. 

Damast. Engels -— 77. 
Deken 77, 83, XVI. 
Delft 19, 42, III. 
Diaken, benoeming tot — IX 
Diamant I. 
Doek. kamerijks — XVI. 
Doek zie ook kamdoek. 
—, zie ook: zakdoek. 
Dokter 61, 67, 71, IV. 
Doktersbezoek 61, 67, 71. 
Domphoren zie snuiter. 
Doodkist 68. 
Doop. 
zie: familie Martens, familie van Vorst, 
kinderen over wie Carel Martens als ge
tuige of peter heeft gestaan. 
Doopgeschenk 21, 96. 
Doos 4, 42. 
—, zie ook: Rabattendoos. 
Dordrecht, 3, 54, 62, 73. 
Drinkpenning zie geschenk in geld. 

Eikel 46. 
El, hollandse —, 99. 
Engeland 90. 
zie bier. Engels —. 

damast. Engels —. 
kam. Engelse —. 
koker, Engelse —. 
laken. Engels —. 
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Erfhuis van Juffr. Snellius 55. 
Erfhuismeester 62, 67. 
Ets 72. 

Goederen, gebeneficieerde 
Graafloon 64. 
's-Gravenhage 42, 43, 46, 4 

97. II. 

Familie Martens, kroniek der  
(1555-1648) V-XII, XIV. 
Familie van Vorst, kroniek der  
(1567-1658) III, IV. 
Fatsoeneren 95, 86, 98. 
Fistel 67. 
Fles 86. 
Fluitglas 79. 
Fluweel 49. 
Fluwijn (marterbont) 54, 55. 
Foelie 71, 75, 82. 
Frankfort zie brandewijn, Frankfortse — 
Frankrijk zie bef, Franse —. 
glas, Frans — 
lint, Frans — 
wijn, Franse —. 
Friesland zie: Lijnwaad, Fries —. 
Fruitmand 5. 

Galossen 47. 
Gansogen 53. 
Garen 64, 71. 
Geboorte 67, 69. I. 
zie ook familie Martens, familie van 
Vorst. 
Geld ontvangen van voogden 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19, 20, 22. 
23, 24, 25, 26, 27, 105. 
Geld voor zuster Sibilla 21. 
Geld. pakken met — 81. 
Geld zie ook ommegelden. 
Geldcas 83 
Gerverskop 80. 
Geweer zie wapen. 
Gift, in geld 5, 41, 42, 43, 45, 46, 48. 54. 
64, 65, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75. 78, 
83, 84, 85, 86, 88, 90, 91, 94, XVI, XVII. 
zie ook aalmoes 

aalmoezeniers 
armen 
boyenbroot 

Gift anders dan in geld 5, 21, 52, 56, 73, 
75, 78, 96. 
Gimp 77. 
Glas. Frans — 54, 79. 
zie ook fluitglas. 
Glas. spiegel— 78. 
Glazenmaker 90. 
Gouddraad 79. 
Goed 93. 
Goed. groen en ander — 72. 
Goed zie kopergoed, textiel. 

Haan 63. 
Den Bosch zie 's-Hertogenbosch. 
Den Haag zie 's-Gravenhage. 
Haarlem 43. 44, 48. 
zie ook boom, Haarlemse morelleboom. 
Ham. Westfaalse — 75, 79. 
Handschoenen 16, 42, 53, 72, 77, 78, 80, 
86. 
Haring 67. 
Haver 6. 
Hazerswoude. Hasersou 43. 
Hemd 44, 64, 69, 70. 
Hemdrok 5, 77, XVI. 
Herberg. 
te Amsterdam. 
In de halve maan met de drie sterren 75. 
aan de Overtoom 43. 
tussen Delft en Rotterdam 42. 
te Haarlem. 
In den Valck 43. 
onder Leiden. 
Huys ten Deyl 43. 
te Leiden. 
In de Swaen 48. 
te Lekkerkerk 43. 
zie ook brouwer, huis, onbekend. 
's-Hertogenbosch 65. 
Hillegom. Hillegont 43. 
Hoed 55. 62. 63. 65. 73. 75. 79. 80, 86, 
91. 
Hoededoos 86. 
Hoedenmaker, -stoffeerder 41. 44, 45, 
49, 54, 73, 80, XVII. 
Hoen 5, 63. 
Hoenderkot 4, 86. 
Hof van Utrecht 3. 
Holland zie el. Hollandse —. 
Hondehok 79. 
Honselaarsdijk 73. 
Hoogleraar 6, 46, 48, 56, I, IV, VIII. 
XVII. 
Horde 63. 
Hospita (ook juffr. Saartie van Ceulen, 
Zaertie) 7. 10. 14. 42. 43. 46. 47, 48? 52. 
Hout 5. 45, 46, 64, 76, 80, 94. 
Hovenier zie tuinman. 
Huik 76. 
Brabantse — 55. 
Huis. 
te Amsterdam. 
In de vergulde Fortuijn. 
Op 't Water ( = Damrak) XII. 
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naast het huis Hoff van Hollant in de 
Kalverstraat X. 
In de Cat op de Dam V. 
In den Otter. 
Op 't water ( = Damrak) 23, 24, 25, 26, 
27, XIII, XV. 
te Utrecht. 
aan de Kromme Nieuwe Gracht (ook 
huisgeld of huishuur betaald aan Man
che Bruyninxs, onze huisvrou) 22, 64, 
65, 67, 68, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 
81, 84, 85, 87, 89, Vi l , VIII. 
te Vlissingen. 
in de Hellebardierstraat van Lampsins. 
onbekend in welke plaats. 
Huys ter Harte 43. 
Huys ter Nes 44. 
(beide zijn verm. herbergen). 
In de Kat 6. 
In 't Lam (verm. Utrecht) 55. 
zie ook brouwer, herberg, huur. huis-. 
Huis. op — passen 69, XIX. 
Huisarmen zie huysarmen. 
Huisgeld (belasting?) 22, 65, 71, 73, 75, 
77, 79. 
Huishoudgeld 5, 68. 
Huisraad 3, 53, 89. 103, XVIII . 
Huur zie huis te Amsterdam In den Ot
ter. 
huis te Utrecht de Kromme Nieuwe 
Gracht. 
meid. loon van —. 
schuit, huur van een — 
wagenhuur. 
Huwelijk zie bruiloft, 
familie Martens 
familie Van Vorst. 
Huwelijk van Lijsbeth 41. 
Huysarmen 61, 62, 65, 66, 67, 68, 70. 71. 
72. 73. 74, 75, 76, 78, 80, 81, 82, 84, 88 
91. 94. 
zie ook gift. 

Usselstein 91. 
Ijzerwerk 3, 54. 
Impost zie accijns. 
Inktkoker 4, 82. 
Inneming van 's-Hertogenbosch 65. 

Jacht (boot) 44. 
Juwelen I. 
zie ook agaat, parel. 
Juwelier 92, 93. 

K zie ook C. 
Kaarsen 41, 45, 46. 62, 65, 69. 79, 

Kaarsenmaker 75. 
Kaart 3, 4, 56, 77. 
Kaart van het Sticht en de drie rivieren 
65. 
Kaart van de wereld 4. 
Kaas 72. 
schapekaas 72, 76, 78, 81. 
Kabuus (voorraadmandje) 56. 
Kaffa 75, 79, 87, 88. 
Kaffawerker 79. 
Kam 86. 
Engelse — 76. 
Kamdoek 48. 
Kamer, reparatie in — 46. 
Kamerijk zie doek. Kamerijks — 
lijnwaad, Kamerijks — 
lob, Kamerijkse — 
Kan 54, 81, 86. 
Kanarie 41. 
Kandelaar 53. 
Kaneel 75. 
Kannebord 3, 4. 
Kannon 71. 
Kant 6, 14, 45, 46, 63, 64, 71, 74, 76, 77, 
78, 79, 83, 86, 87, 91, XVI. 
ook als bijv. naamw. bij b.v. lijnwaad. 
Kantwijffie 87. 
Kapstok 43. 
Karsay 88. 
Kast, kasse 3. 
Kast, lijnwaad — 54. 
Kerk. 
te Amsterdam. 
H.H. Steekerk XII . 
Oude Kerk X, XI. 
Zuiderkerk XII. 
te Delft. 
Nieuwe Kerk III. 
te Leiden. 
Hooglandse Kerk ( = St. Pancraskerk) 
II, III. 
St. Pieterskerk IV. 
te Utrecht. 
Buurkerk VII, VIII, XI. 
Dom VIII. IX. 
Kerkhof van St. Quintijn te Maastricht 
XI. 
Kermis, 
te Leiden 4. 
te Rijnsburg 42. 
Kers zie boom, kerse—. 
Ketel 55. 
Kettinkje 95. 
Kinderen over wie Carel Martens als ge
tuige of peter heeft gestaan I. 
Kindergoed zie babyuitzet. 
Kip zie hoen. 
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Kist 55. 
zie ook vervoerskosten. 
Klapperman. gift aan — met het kerst
feest 70, 78, 84, 88. 
Kleding 55, 61, 87, 91, XVI. 
zie ook kleed, kleermaker. 
Kleed van kaffa 76, 87, 88. 
van laken 65. 
van satijn 78, 91. 
Turks kleed 74. 
zie ook kleding. 

Kleermaker (ook mr. Hendrick) 41. 44. 
45, 48, 54, 63, 65, 68, 71, 76, 82, 83, 87, 
94, XVII. 
zie ook kleding. 
Kierenmandje 55. 
Klickers 52. 
Klokkenmaker 96. 
Knecht 43, 80, XVII 
— van de Academietuin te Leiden 43. 
— van de buurt 83. 
— van het college (ook Ariaen of 

Adriaan) 43, 48, 72. 
— of bode van de wacht zie wachtlopen 

of lopen van het — 
zie ook bakkersknecht, barbiersknecht. 
Knoop 42, 45, 48, 53, 71, 72. 75. 77. 86. 
Knopenmaker 75, 77, 80, 86. 
Knoppenmaker 44. 
Koek 73, 75, 78, 79. 
Koets 73, 94. 
Koffer 53, 68. 
zie ook vervoerskosten. 
Kok 6, 68, 72, 84? 
Koker 78. 
Engelse — 86. 
Kom 104. 
Konfijt 79. 
Koord 76, 77. 
Kopergoed 54. 
Kortenhoef 73, 77, 81. 
Koudekerke 43. 
Kouseband 71, 77, 83, 87. 
Kousen 41, 42, 44, 46, 48, 61, 64, 73, 75, 
82, 86. 
zie ook onderkousen. 
Kraambewaarster zie baker. 
Kraamstoel 4, XVI. 
Krenten 78, 82. 
Kriek zie boom, kriekeboom. 
Krokus 75. 
Kruiden 63. 
Kruidenier 19. 
Kruidnagel 75. 
Kudelstaart, Kuijlsteert 43. 
Kussen 53, 54, 55. 

Laarzen 65, 71. 
Ladder 63. 
Laken 53, 63. 
Engels — 79. 
zie ook kleed van laken, mantel van 
laken. 
Laken, slaaplaken 55. 
Laeckenschirt 6. 
Laeckenschudt XVI. 
Lakenverkoper 63. 
Lakenverkoopster 55. 
Lamoen 71. 
Lamp 56. 
Lamsbout 86. 
Lancet 86. 
Land. aankoop en transport van — 4. 5, 
21. 
Lantaarn 62, 78. 
Lapis bezoar orientalis 93. 
Latijn 78. 
Leeuwerik 80. 
Leertje zie ladder. 
Leghoender zie hoen. 
Leiden 4, 7. 8, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 
21, 41-56 passim (Martens woont te Lei
den) en speciaal 41, 32, 43, 44, 45, 46, 
48, 52, 54, 55, 56, 61, 64, 65, 68, 69, 70, 
72, 73, 75, 77, 81, 83, 86, 93, I, II, III, 
IV, XVI, XVII. 
Leiderdorp 45, 46. 
Lek 42. 
Lekkerkerk 42. 
Lemmet 6, 48. 
Lepel 4. 64, XVI. 
Levensonderhoud, kosten van — 7, (Jffr. 
van Ceu len . . . ) 10, 14. 46, 47, 52, I, 
XVIII, XIX. 
Lijfrente 69. 73. 77, 81. 
Lijnwaad 44, 53, 54, 55, 64, 67, 69, 71, 
74, 86, XVI. 
Alkmaars — 64. 90. 
Fries — 77. 
Kamerijks — 6. 
Lijnwaadkast 54. 
Lijnwaadmand 55. 
Lijnwaadverkoopster (ook Martijntie, 
Lijsebet Martens) 44. 45, 53, 54. 55. 
Lijnwaadwinkel 44, 45, 54. 
Lijst 54, 55. 64. 65. 72. 74, 84, 88, 89, 97, 
99, 103. 
Lijsterbeijen 45. 
Lijsterbogen 45. 
Lint 45. 55. 63, 70, 77, 91. 
Frans — 87. 
Lob 44, 45. 46, 53. 
Kamerijkse — 21. 
Lobbeijzer zie plooiijzer. 

215 



Londen zie bier. Londens — 
Losrenten voor zuster Josina 73, 81. 
Luier 5, XVI. 
Luiermand 4, 5, 6, XVI. 
Luit 4L 
Leraar in het luitspel 42, 43. 

Maaltijd 44, 48, 72. 
welkoms— 87. 
promotie— 16, XVII. 
Maarsen 4, 5, 21. 
Maastricht XI. 
Machaier 53. 
Majolica 53. 
Mand (benne, eiermand, kabuus, kle
ren—, laken—, lijnwaad—. naaimand.) 
55, 56. 
Mantel van laken 21. 
Marseille 74. 
Marienburg. Convent van — te Soest II. 
Maselijn 79. 
Matras 82, 85. 
Mede. mee 69, 74, 75. 78, 79, 82, 87. 
Meid 4. 43. 48, 52. 54. 62. 64. 67, 68, 69, 
70. 71, 74. 75. 76, 78, 79. 80. 81. 82. 83, 
84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 94, XVI. 
lijfrente voor — 69, 73, 77, 81. 
loon van — 64, 68. 71. 76, 80, 84, 85. 86. 
verwanten van — 62. 79, 82. 83. 91. 
zie ook meysens. 
mes 6. 44, 53, 73, 82, 85. 
mest 54. 75. 

Meysens 42, 45, 48. 64. 65. 72. 73, 78, 
88, 91. 94. 
zie ook meid. 
Middelburg 104, V. 
Mof 87. 
Momber. 
zie voogden, geld ontvangen van —. 
Mondkost zie levensonderhoud. 
Muts 71. 74, 79. 
Muziekboeken 48. 

Naaikorfje 55. 
Naaister (ook Gritie Aers) 5, 70, 74. 
Nestel 76. 77. 
Neusdoeken zie zakdoeken. 
Noorderkwartier 73. 
Noordzee 45, XVII. 
Noppien 94. 
Notaris 90. 94, 95, 97. 
Noten (nootmuskaat?) 75. 

Octrooi 61 
Oester 46, 

, 94. 
71. 

Olie 75, 82. 
Ommegelden 55. 
Onderkousen 48, 64. 
zie ook kousen. 
Onderlage 3. 
Ontvanger van de gebeneficieerde goe
deren, benoeming tot — II. 
Ontvanger van de generale middelen van 
de Staten van Utrecht XXIII-XXIX pas
sim. 
Oostzaan, Oostsane 69. 
Ossevlees 62. 65, 69. 74, 78. 
Ouderling, benoeming tot — IX. 
Overschoenen zie galossen. 
Overlijden I. 
zie ook familie Martens, familie Van 
Vorst. 
Overtrek 5. 

Paard, paardrijden 6, 43. 
Paardetandsbeen (tandprothese van —) 
79. 
Pakje 46. 
zie ook brief. 
Palts zie aalmoes voor predikanten uit 
de —. 
Pander 105. 
Panneel 54, 72, 74. 
Pappot 6, XVI. 
Paranimf zie promotie. 
Parel 92, I. 
Paste 6, 72. 
Patrijs 85. 
Pedel 46, XVII. 
Pekton 65. 
Pennemes 82. 
penning 200e 26. 
Penning 1000e 15. 
Penningen in Breda geslagen 43. 
Peper 75, 82. 
Pers 54. 
Perzik zie boom perzikeboom. 
Peter zie kinderen over wie Carel Mar
tens als getuige of peter heeft gestaan. 
Peterseliezaad 5. 
Pillegaaf. — gift zie doopgeschenk. 
Pillen 75, 85. 
Pislap XVI. 
Plaat(je) 56, 67, 78, 82, 84. 
Plooiijzer 55. 
Poeder 77. 
Poedersuiker 69, 78. 
Ponietten 53. 63. 74. 76, 78. 
Portret 55, 63. 64, 72. 74, 103. 
Pot 43, 45, 69, 91. 
zie ook pappot. 
Poveresten 44. 
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Predikant uit de Palts 66. 
Prent 63, 64. 
Priem 82. 
Procureur 19. 
Professor zie hoogleraar. 
Promotie 16, II, XVII. 
Promotor zie promotie. 
Provinciale synode IX. 
Pruim 78, 82. 
zie ook boom. pruimeboom. 
Put 77. 

Raadsheer 27. 
Rabatten 86. 
Rabattendoos 86. 
Rector magnificus 46. 
Reis, uitstapje 5, 6, 9, 41, 42, 43. 44. 45. 
46, 48, 61, 64, 65, 68. 71, 72. 73. 75. 76. 
77, 79, 80, 81, 82, 85, 86, 87, 90, 91, 93, 
XVII. 

Rekenen zie cijfermeester. 
Rente zie lijfrente, losrente, rentebrieven. 
Rentebrieven XXIII, XXVI. 
rente daarvan XXIII-XXIX. 
Rentmeester van het convent van Ma
rienburg te Soest II. 
Rhenen 81. 
Rijn zie wijn, Rijnwijn. 
Rijnsburg 42. 
Rijrok 81. 
Rijst 69. 73. 77. 
Rijtuig zie koets. 
Ring 62, I, XVII. 
Rivieren 65. 
Roeiboot 73. 
Rolkoesie zie koets. 
Roos voor kouseband 77. 
Rotterdam 42, 67, XIV. 
Rotting 82. 
Rouen 74. 
Rouwkleding 91. 
Rouwmantel 68. 
Rozijnen 71. 
Rustenburgh 43. 

Sabelrant (bont) 87. 
Satijn 6, 17. 53. 
Schaal 52, 86, 96. 
Schabel zie voetenbank. 
Schapekaas zie kaas. schapekaas. 
Schar 69. 
Schede 44. 53, 69, 85. 
Scheermes 86. 
Schelvis 45. 46. 
Scheren 3. 42. 46. 64. 67. 71. 76. 80, 86, 
93. 95. 96, 97, 98. 

Schilder, kunst— 55. 64. 72, 93, 97, 193. 
Schilderij 64. 79?, 84, 88, 89, 93, 97, 103. 
zie ook ets, portret, prent. 
Schipper (ook Lenert Willemss) 3, 65. 
69. 72. 
Schoenen 6. 41. 42, 43. 45. 46. 48, 52. 
zie ook galossen, schoenmaker. 
schoenmaker (ook Hendrick Barents, 
Meester Michel) 41, 44. 45. 49. 52. 63, 
68. 69. 71, 73. 78, 83, 87, 91, 94. XVII. 
zie ook galossen, schoenen. 
Schol 46. 
Scholaster XXVII. 
Schoonhoven ? 20. 
Schoonmaakster 3. 64, 67. 
Schortekleed 69. 
Schotel 53, 56, 62, 63, 91. 
frutasie schotel 84. 
Schout van Gerverskop 80. 
Schout van St. Hieronymus 69. 
Schraag 63. 
Schrijven 62, 79, 82, 91. 
zie ook notaris. 
Schuit, huren van een — 64. 
Schulden 3, 4, 18, 20, 21. 42. 43, 44. 45. 
48. 68, 87. 93, XVIII, XIX. 
Secretaris van Maarsen 4. 5. 
Secretaris van Utrecht 79. 
Servet 61, XVI. 
Servettegoed 95. 
Seijwijff zie zijdeverkoopster. 
Slaaplaken 55. 
Slaeplijff 15. 
Snijder zie kleermaker. 
Snuiter 4, 53. 
Soest 97, II. 
Soutenels 61. 
Spanje zie stoel. Spaanse —. 
wijn. Malvezij. 
Sporen 71. 
Specerijen 65, 75. 
zie ook foelie, peper. 
Spelen, spelevaren zie reis. 
Spetie 4. 
Spiegel 86. 
Venetiaanse — 99. 
Standert 85. 
Staten van Utrecht 22. II, XIII. XXIII. 
XXIV, XXV. 
Statenkamer te Utrecht 77. 80. 
Stek zie hout. 
Stel. stelling? 72. 
Sticht 65. 
Stoel 3. 4, 73. 
Spaanse — 53. 
zie ook kraamstoel. 
Stoetkant 64. 
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Stokvis 61, 65, 69, 73, 77, 82. 
Stoof 62, 66. 
Strijkijzer 78. 
Suiker 6, 67, 69, 75, 78. 
Suikerwortelen 69, 78. 
Synode zie provinciale synode. 

Taartpan 56. 
Tabak 17. 74, 77, 82. 
Tabbaard 72. 
Tal' 83. 
Tafel 3, 4, 54, 80. 
Tafelkleed 4, 46. 
Tafellaken 55. 
Tafelvoet 98. 
Talhout zie hout 
tand (prothese) 79. 
Tandenstoker 78, 79. 
Tarwe. Zeeuwse — 91. 
Teepluijsertje 64. 
Testament 61, 94. 
Textiel ? (goed) 53, 54. 77. 
Thienen XI. 
Timmerman 4, 5. 
Tienhoven 21. 
Tin 4. 
Tong (vis) 45. 
Tonster 73. 
Transport van land 4, 5, 21. 
Treserier 26. 
Tuin 54. 61, 75, 78, 83. 
zie ook tuinman. 
Tuinman (ook Pieter Gerritsz) 3, 5, 61, 
63, 71, 75, 76, 78, 79, 86. 
zie ook tuin. 
Turf 5, 6, 61, 77, 81. 
Turfboer (ook Harman Janss.) 73, 77, 81. 
Turf drager 73. 
Turkse bonen zie boon, Turkse —. 
Turkije zie boon, Turkse —. 
kleed. Turks —. 

Uitstapje zie reis. 
Universiteit te Leiden, 
hoogleraar in de Philosophische facul
teit IV. 
inschrijving in de — 46. 
zie ook college, promotie. 
Utrecht 3. 4, 6, 7, 10, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 27. 48, 53, 54, 56, 61-104 passim 
(Martens woont te Utrecht) en speciaal 
61. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 73. 
74. 75, 77. 78, 79. 80, 81. 83, 84, 87, 88, 
89, 97, 103, 105, I, II, III, IV, VII, VIII, 
IX, XI. XVI, XVIII. XIX. XXIII, XXIV. 
XXV, XXVI, XXVII, XXVIII. 

Veenen, De 43. 
Veer zie Lek. 
Venetië zie spiegel, Venetiaanse —. 
Verband zie chirurgijn. 
Verblijfkosten zie reis. 
Verering zie gift. 
Verf 4. 
Vermogen van Carel Martens in 1625 
XV. 
in 1630 XIII. 
zie ook voogden, geld ontvangen van —. 
Verrekening zie schulden. 
Vervoerskosten 3, 4, 6, 20, 41, 42, 43, 
45, 46, 47, 56, 62, 63, 64, 65, 68, 69, 71, 
72, 73, 74, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 
89, 90, 91, 93. 
zie ook reis. 
Vianen 5, 6, 75. 
Vijzel 53. 
Vilt 63, 65, 79. 
Vis 45. 
zie ook haring, schar, schelvis, stokvis, 
tong, zalm. 
Vlas 6, 61, 73. 
Vlees 54, 69. 
Zie ook ossevlees. 
Vleeshouwster (ook Nell, Nellen, en gift 
met het kerstfeeest) 62, 69, 70, 74, 78, 84. 
Vlissingen IX. 
Voetenbank 3. 
Voogden, geld ontvangen van — 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 105. 
Vracht zie vervoerkosten. 
Vroedvrouw, vroedtwijf (ook Trijntie 
moer) 61, 90, 94. 
Vruchten zie aardbeien, boom. 
Vuilnisman, gift aan — met het kerst
feest 70, 78, 84, 88. 

Wachtlopen, afkopen van het — 62, 64, 
65, 68, 70, 73, 76, 78, 80, 83, 86, 89, 95, 
96. 97, 98. 
boete voor niet of te laat — 64. 
Waken zie wachtlopen. 
Wagenhuur 42. 
Wambuis 42, 43. 
Wapen 44, 48, 64, 69. 
Wapen, familie— 62, 90. 
Warmond 72. 
Waster, gift aan — met het kerstfeest 
70, 78. 84, 88. 
Weesarmen 61, 67, 69, 71, 73, 78, 83, 
87, 90. 
Weeshuis te Utrecht 78. 
Weeskinderen zie weesarmen. 
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Weesp, Wezep 72. 
zie ook bier, Weesper —. 
Westfalen zie ham. Westfaalse —. 
Westindische Compagnie, quote in de — 
— 6. 
Wetbredt (slijpplank) 4. 
Wieg 4, XVI. 
Wijn 3, 17, 43, 48, 75, 88. 
Bordeauxwijn 89. 
Canariewijn (Canarische eilanden?) 46. 
Franse wijn 4, 6, 45, 46, 67, 72, 76, 81. 
Malvezij 4. 
Rijnwijn 6, 15, 43, 44, 85, 88, 92. 
Zeek 85. 
zie ook bottelerey. 
Wijnazijn 64, 68, 77, 82. 
Wijnhandelaar (ook Bosman, De Gru-
ter) 15, 44, 64, 69, 72, 75, 84. 85, 88, 92. 
Wissel (?) 43. 
Woerden 44. 
Wortelen zie beetwortelen, suikerworte-
len, chichorijwortelen. 

Zaad 5, 63, 71, 79, 86. 
— voor de kanarie 41. 
Zakdoek 48. 
Zalm 42, 73. 
Zand 63. 75. 79. 
Zeek 85. 
Zeeland 9, 46, 84, 85. 86. 90, 91. 93, V, 
IX. 
Zeeuwse oxhoofden 89. 
zie ook tarwe, Zeeuwse —. 
Zeep 3, 63, 65, 68, 71, 74, 76, 82, 87. 
Zeevis zie vis. 
Zegel, snijden van — 82. 
Ziekte 10, 11. 
zie ook chirurgijn, dokter, doktersbe-
zoek. 
Zijde 41, 71, 76, 94. 
zie ook kaffa, taf. 
Zijdelakenverkoopster 55, 
Zijdelakenwinkel 17. 
Zijdeverkoopster 79, 91. 
Zilversmid 22, 23, 87, 104, 105. 
Zoetermeer 56, 77. 
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REGISTER OP PERSOONSNAMEN 

door ir. H. A. E. de Vos tot Nederveen Cappel 

A. 
Abcoude (Geertien tot ) 90. 
Abrahamius à Wickefo(o)rt zie Wicke
fort. 
Adolphus zie Dolfus. 
Adriaen, Arie Aernt, van Buchel zie 
Buchel van. 

(de Cock) zie Cock de. 
. . . . (knecht) 43, 48, 72, I. 
. . . . van Leeghburch zie Leeghburch 
van. 
Aelius Everardus Vorstius zie Vorstius. 
Aerts, Aaerss (Gritie, Gritien, naaister) 
5, 70, 74. 
Albracht Albrechtsse van Schoonhoven 
19. 
Almeloveen (Cornelis Dircxsoon) 91. 
Ambrosius Boschart zie Boschart. 
Andries Hans Martens zie Martens. 
. . . . van Vorst zie Vorst van. 
Anthonie, Anthoni Pieters zie Pieters. 
. . . . van Hüten zie Hilten van 
Arckeles (kleermaker) 94. 
Ariaentie (meijt) 90. 
Asch (notaris) 90, 94, 95, 97. 

B. 
Bachers, Bacchers, Baccheri, Baccherius, 
(Beertien) X. 

(Maicken, nicht) 44, 45. 
(Maijcken) zie Martens. 

. . . . (neef) 93. 

. . . . (Ds Steven) 8, 9, 10, 12. 13, 14, 

XV. 
Baelde (Jaques) XVII. 
Barentsz. Barentssoon (Hendrick, schoen-
macker) 63, 68, 69, 71, 73, 83, 86, 91, 94. 
Bastiaen (bloemist) 80. 
Beertien Bachers, zie Bachers. 
Bentem, Bentiem (Jan, Johan van, neef) 
87, 96, 103, I 
. . . . (Margarita van. dochter van neef 
Jan) 96 I. 
Berck, Mr. Nicolaes, XXIII, XXIV, 
XXV. 
Boschart (Ambrosius bloemstukken 
schilder) 97. 103. 
Bosman (wijnkoper te Amsterdam) 85, 
44. 
Bree (van, juwelier te Amsterdam) 92 
Breijerie (Ds.) IX. 

Bruyninxs, Brunnincks, Bruyniuss, Bruy-
nincks. Bruijnigs (Marietie, Marieke, 
Maijcke) 22, 68, 71, 72, 74, 76, 81, 84, 
85, 87, 89. 
Buchel (Aernt van) 21, XVIII. 
C. zie K. en o. 

D. 
Dammens (hemdenmacker) 44. 
Daniel (Martens) zie Martens. 
. . . . (Mostert) zie Mostert. 
. . . . (Vorstius) zie Vorstius. 
Davelaer 44. 
David Martens zie Martens. 
. . . . Teniers zie Teniers. 
Decker 81, 86 
Diamanus (Ds.) 42. 
Diemen (Roelof van) 81. 
Donganus (Ds.) VIII. 
Dolfus, Adolphus Vorstius zie Vorstius. 
Doorn (Jan van. boekbinder) 66, 71, 84. 
Droochslooth (Joost Cornelisz, schilder 
1586-16661 93, 103. 

Elijsabeth zie Lijsbeth. 
Elsevier (boekverkooper) XVII. 
. . . . (Maycken) 48. 
Engel (Cornelis) 19. 
Enge. Uittenenge, Uit den Engh, Uit ten 
Enghe. Uit den Enghe, 90, II. 
. . . . (Floris) XXIII, XXVI. 
Entop (Signeur Caspar) 99. 
Ettie (meyt) 41. 
Everardt Martens zie Martens. 

Fack (Tack, Peter) 97, 98. 
Faert 6. 
Floris Uit ten Enghe, zie Enghe uit ten. 

G. 
Gabrij (signeur) IX. 
Geertie. Geert, Geertien, Geertruijdt. 
Geertruydt, Gritie, Gritien (Janss) zie 
Janss. 
. . . . (tot Abcoude) zie Abcoude. 
. . . . (suster) zie Martens. 
. . . . (Cornelis van Vorst) zie Vorstius. 
. . . . (Aerss) zie Aerts. 
Gerrith 68. 
Gerritsen (Pieter, hovenier) 3, 5. 
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Gruter, Grutere (Pieter de. wïjnverkoo-
per) 64, 69, 75, 85, 88. 
Guilliam. Guillaume. Guillaem, Guil-
liaem (van der Helst) zie Helst van der. 

. . (Martens) zie Martens. 

. . (Mostaert) zie Mostert. 

. . (Provoost) zie Provoost. 

. . (de Wijse) zie Wijse de. 

ir. 
Halewijn van (Abigael Martens, huisvr. 
van Marten 1593-1640) 77, VI, XII. 
. . . . (Jaques) IV. 
. . . . (Catherien, dochter van Marten) I. 
. . . . (Marten) I, XII. 
Hans (hovenier) 76. 
. . . . (Martens) zie Martens. 
Helst van der (Guilliam) 7, 8. 9. 10. 11. 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 22. 23, 
24, 25, 26, 27, 105. 

(Maria, nicht . . -1633) 79. 
Hemelaer (Lijsebeth) 76. 
Hendrick, Henderick, (Barentsz), zie: 
Barentsz. 

(de Snijder) 63, 65, 71. 76, 83. 94. 
Hengelen van (suster Catharina) 93, VIII, 
85. 
Herman, Harman (Jansz) zie Jansz. 
Hester (Martens) zie Martens. 
Heynsius XVII. 
Hijltie, Hieltie (craembewaerster, 
baeckermoer) 61, 66. 
Hilten van (Anthoni) 65. 88, I. VII. VIII, 
IX, XXIII , XXIV, XXV. 
. . . . (Jacob zoon van Anthoni) I. XI. 
. . . . (Johanna Martens echtg. van An
thoni) 6. 54, 65. 67. 68, 69, 71, 87. 
Hogeveen (Mej.) 53. 

Hondecooter, Hondecoeter (schilder) 103. 
Hoolck, van der (nicht) 6, 68, 79. 

I. 
Isack (Mr. de sneyder) 41. 48. 54. 
Isbrandt (boer uit Soetermeer) 56. 

Jacob (van Hilten) zie Hilten van. 
. . . . (Jaspers) zie Jaspers. 

(van Asch van Wijck) zie Wijck van. 
Jacoba (Lampsins) zie Lampsins. 
Jacobsz (Jasper) 5. 
Joannes, Jan, Johan, Johannes, Jonas 
(van Bentem) zie Bentem van. 
. . . . (Thomas) zie Thomas. 
. . . . (van Doorn) zie Doorn van. 
. . . . (KNEGHT) 88. 
. . . . (van Leuwen) zie Leuwen van. 

. . . . (Rijser) zie Rijser. 
Jans (Susanna) 20. 
Janneken (Martens) zie Martens. 
. . . . (Wijnants) zie Wijnants. 
Janss (Geertie, Geert, meijt) 69, 73, 77, 
81 Jansz. 
. . . . (Herman, Harman, turfboer van 
Cortenhoeff) 73, 77. 81. 
Jaques (Baelde) zie Baelde. 
. . . . (van Halewijn) zie Halewijn van. 
. . . . (Peerboom) zie Peerboom. 
Jasper Jacobsz zie Jacobsz. 
Jasperss, Jaspers (Jacob) 83. 94. 
Joost, Joris, Josephus (Mr. barbier) 42. 
. . . . (van Schooten) zie Schooien van. 
. . . . (van Voorsts) zie Voorsts van. 
. . . . (Vorstius) zie Vorstius. 
Josina, Josijn (van Vorst) zie Vorst van. 

K. 
Carel, Carolus, Caroli (Martens) zie Mar
tens. 
Caspar (Entop) zie Entop. 
Catelijn, Cateleintje, Catherien, Catha
rina (van Halewijn) zie Halewijn van. 
. . . . (van Hengelen) zie Hengelen van. 
. . . . (de Leuw) zie Leuw de. 
. . . . (Martens) zie Martens. 
Ceulen (mej. van) 7, 10. 14. 46, 52. 
. . . . (Saertie, Zaertie van) 42, 43. 
Christijn (zijdelakenwinkel) 17. 
Christoffels (kleermaecker) 44, 45. 
Christoffelssoon (hoedestoffeerder) 44. 
45. 54. 
Kermans (Maijcken) zie Provoost. 
Kip (neef) 66. 

(nicht) 54. 
Claess (Marie) 15. 
Cock (Arie de) 84. 
Cornelia (uit de lywatwinckel) 44, 45. 
Cornelis (Dircxsoon Almeloveen) zie 
Almeloveen. 
. . . . (Engel) zie Engel. 
Cuneus. Cunkus (Prof. Petrus, Dr. Pe
trus 1586- ) XVII, II. 

Lampsins (Jacoba 2e echtg. Carel Mar
tens) IX. 
. . . . (tante Maijcken) IX. 
Lange Pier (schilder) 103. 
Latre (Pieter de) 15. 
Leeghburch (Adriaen van) 91. 
. . . . (Marchie, meijd) 64. 67. 68, 70, 71, 
74, 75, 76, 80. 82, 84, 86. 90. 
Lenert (de schipper) 65, 69. 
. . . . (Willemss) zie Willemss. 
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Leuw de (Catharina) 6. 
van (Jan) 19 (Leuwen). 

Lijsbeth, Lijsebet, Lijsebeth, Elijsabeth, 
41. 
. . . . (schoonmaeckster, waster) 67, 74. 

(Hemelaer) zie Hemelaer. 
(Martens) zie Martens. 

Magdaleen (Hans Martens) zie Martens. 
Maicken, Maycken, Maijcken, Marietie, 
Marieke. Maijcke, Maria, Marie, Mar-
chie, Marichie, Marichien, Margarita, 
(Bachers) zie Bachers. 
. . . . (Elsevier) zie Elsevier. 
. . . . (Martens) zie Martens. 
. . . . (zuster) zie Martens. 
. . . . (Lampsins) zie Lampsins. 
. . . . (Bruyninxs) zie Bruyninxs. 

(van der Helst) zie Helst van der. 
. . . . (Claess) zie Claess. 
. . . . (Leegburch) zie Leegburch. 
. . . . (van Bentem) zie Bentem van. 
Marten (van Halewijn) zie Halewijn van. 
Martens (Abigael) zie Halewijn van. 
. . . . (Andries zoon van Hans 1586-1587) 
VI. 

(Daniel, oom) 8, 9, 20. 
. . . . (Daniel 1596-1645) 4, 7, 8, 14, 16, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 48, 63, 65, 71, 72, 
74, 75, 79, 105, VI, VIII, XII, XIII . 

(Daniel zoon van Daniel ..-1649) 
76. 
. . . . (David 1605-1665) 73, 74, X. 

(Elijsabeth dochter van Hans 
1580- ) V. 
. . . . (Everardt 1630-1630) VII, VIII. 

(Geertruijdt, echtgenoote van Da
niel) 12, XII. 

(Guilliam zoon van Hans 1584-
1586) V. 

(Hans zoon van Fransijs 1555-1613) 
V, VI, X. 

(Hans zoon van Hans 1583-1630) 
V, XI. 

(Hester dochter van Hans 1587-
1617) VI, X. 

(Janneken dochter van Hans 
1599- ) VI. 
. . . . (Johanna) zie Hüten van. 

. (Carel, Carolus, Caroli 1602-1649) 
105, X, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, 
XXVII, XXVIII. 

(Catelijn, Cateleintje) 44, 54, 61, 
VI. 
. . . . (Magdeleen dochter van Hans 
1600- ) VI. 
. . . . (Maria 1628-1629) VII, VIII. 
. . . . (Maria 1635- ) IX. 

Martens (Maijcken Bachers, wed. Jaques 
Peerboom, echtg. Hans Martens 1565-
1612) V, VI, X, XI. 
. . . . (Maijcken dochter van Hans 
1580- ) 90, V. 
. . . . (Maychen Provoost echtg. v. Hans 
Martens) V. 

(Petronella van Vorst, echtg. v. 
Carel 1599-1630) II, III, VII, VIII. 
. . . . (Sara 1589-1602) VI. 
. . . . (Sara echtgenoote laques van Hale-
wijn 1603-1648) VI, X, XII, XIV. 
. . . . (Zusanne dochter van Hans 1588-
1618) VI. XI. 
Martijntie 53. 
Mauritius Prins Van Orangien, zie 
Oranje. 
Mettie (meijt v/d suster) 69. 
Michiel (Mr. schoenmacker) 44, 49, 52. 
Moerbergen (Doctor) XVII. 
Mostert, Mostaert (Daniel, oom) 7, 13, 
15, XV. 
. . . . (Guilliaem zoon van Daniel) 14, 55. 
Moy de Theer zie Theer de. 

N. 
Neeltie, Nell, Nelletien, Nellen, Nelletie, 
Nisie, (die meijt) 52, 85. 
. . . . (het seijwijf) 77, 79, 91. 
. . . . (slager) 62, 65, 69, 70, 74. 
Neve (Seigneur De) 85. 
Nicolaes, Nicolaus, Claes (Mr. dokter) 
41, 42. 
. . . . (Mr. Berck) zie Berck. 
. . . . (Pauw) zie Pauw. 
Nienrode (cijfermeester) 67. 

O. 
Orangien (Prins Mauritius van) IV. 

P. 
Pastijcken, Pastaycken 44, 45. 
Pauw (Dr Nicolaus) II. 
Peerboom (Jaques) V. 
Peter, Petrus, Pieter, (Fack) zie Fack. 
. . . . (Cuneus) zie Cuneus. 
. . . . (Ctmkus) zie Cuneus. 

(Gerritsen) zie Gerritsen. 
(de Grutere) zie Gruter de. 

. . . . (de Latre) zie Latre de. 
(van der Putte) zie Putte van der. 
(Rijswerker) zie Rijswerker. 

Petronella (van Vorst) zie Martens. 
(Vorstius) zie Vorstius. 

Philip, Philipp, Philips Ram zie Ram. 
Pieters (Anthonie, zilversmid te Middel
burg) 104. 
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Pines (luydmeester) 43. 
Provoost (Guilliaem) V. 
. . . . (Maychen) zie Martens. 
. . . . (Maijcken Kermans, echtg. Guil
liaem Provoost) V. 
Putte van der (Pieter juwelier te Amster
dam) 93. 

R. 
Ram (Philips, Philip, Philipp) XXV. 
. . . . (Weduwe) XXVI. 
Rembrandt van Rijn 72, 103. 
Riiswerker (monfrère Pieter) 84, 90. 
Rijser (Johannes) XIV. 
Roubergen (maseur van) IX. 

S. 
Saertie, Zaertie, Sara (van Ceulen) zie 
Ceulen van. 
. . . . (Martens) zie Martens. 
Schaick (de knecht) 80. 
Schooten (Mr. Joris van, schilder 1587-
1651) 55, 72. 
Sibylla, Sibilla, Zibilla (van Vorst) zie 
Vorstius. 
Simon (zoon knecht Adriaen) I. 
Snellius (Juffr.) 55. 
Stephanus, Steven (Baccheri) zie Baccher. 
Struijs (neef) 62. 
Zusanna, Susanna (Jans) zie Jans. 
. . . . (Martens) zie Martens. 
Ter Steegh zie Versteegh. 
Swanenburgh (Prof.) 48. 

Tack zie Fack. 
Teniers (David, schilder te Antwerpen) 
103. 
Theer (Moy de, smid) 3. 
Thomas (boekbinder) 41. 

(Mr barbier) 3, 64, 67, 71, 76. 80, 
86, 93, 95, 96, 97, 98. 
. . . . (Jonas) X. 
Trijntie (vroedtwijff) 61, 90, 94. 

V. 
Veaming (Ds.) VIII. 
Velthuysen 86. 
Verduyn (Notaris te Utrecht) 94. 
Versteegh (Ter Steegh, Willem) 22. 23, 
82, 105. 
Verstraten (dokter, apotheker) 61, 67, 71, 
85. 
Voorsts, Voorst van (Joost, silversmit) 
87, 98. 
Vorstius, Vorst van (Aelius Everardus) 
III, IV. 

(Oom Andries) VIII. 
(Daniel zn van Adolphus 1628-

1663) 72, 75, I. 
(Prof. Adolphus, Dolfus) 6, 21, 64, 

70, I, III, VIII. 
(Geertruydt Cornelis van Vorst 

(Voorst) echtg. van Aelius Cornelis) III, 
IV, VIII. 

(losephus) 6, 18, 66, 68, III. 
(Josina, Josijn) 5, 61, 73, 81, III. 
(Petronella, dochter v. Adolphus 

Vorstius) I. 
. . . . (Sibylla, Sibilla, Zibilla) 21, 56, 80, 
I, III, IV, XIX, XVIII. 

w. 
Wickefo(o)rt (Abrahamius à) 48, II. 
Wijck, Deecken Wijck (Jacob van Asch 
van) XXVI, XXVII, XXVIII. 
Wijnants (Janneken) 55. 
Wijse (Guilliam de) X. 
Willem (Versteegh, Ter Steegh) zie Ver
steegh. 
Willemss (Lenert) 3. 

Zas (raetsheer) 27. 
Zegwaert (Mons.) 67. 
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