


Het Kromme-Rijngebied 1998. - Dl.32 J^-'T. Kasteel Weerdesteyn op een anonieme tekening uit ca. 1665 (Utrechts Archief, TA RAU 1119-25) Teneinde de charme van de rommelige opsom-ming in de zeventiende-eeuwse taai te handha-ven, volgt nu de volledige transcriptie van deCulemborgse getuigenverklaring van 2 april1655. De prijzen van de vervoerde goederenuit de rekening zijn door mij tussen ronde ha-ken toegevoegd; de genoemde bedragen zijnsteeds uitgedrukt in guldens, stuivers en pen-ningen. In de noten worden vooral moeilijkewoorden verklaard. Transcriptie bron 'Coram^ richter Gijsbert Janss. Weicker compa-reerde Cornelis Janss., schipper, anders ge-naemt Kees Jonckers, woonende in Neer Lam-broeck. Ende verklaerde bij solemnelen eedegerechtelick hiertoe tevooren geciteert' zijndeten versoecke van Jacob van Leeuwen, als dathij comparant eenige jaer lanck in dinst heeftgeweest omme de bootschappen ende alles tebestellen voor Joncker Rudolphus Grauwer(t)saliger, in sijn leven heer van

Weerdesteijn,nae Utrecht. Ende ock alles weer bestelt vanUtrecht op de huijse Weerdesteijn voornoemt,gelegen in Neer Lambroeck voorschreven, enmede bij den requirant' Jacob van Leeuwentijden hebbe gevoert en bestelt, in verscheijdereijsen, dese gespecificeerde naebenoemdewaeren, als: Op den 2'&quot; augusti 1646 vier roompotten envier houte koffers (6-4-2), gecomen van mijnheer Hendrick van Wijckerssloot.Noch den selfden dito twe grote Goutse keesen (5-16-14), gecomen van Peter Sijmonss., back-er. Noch seven schellingen om een tonneken asijn(2-2-0) te coopen, en bij den requirant het ton-neken daertoe gedaen. Noch den 2 october eenige peperwortelen endeaertgesocken'^ ende sietroenen.Noch denselven 2 boecken wit papier en tweeboecken munnicke grau*&quot; papier (0-16-0).Noch den 12 november 1646 cabbeljau enschellevis. Noch den 24 dito een mudde cornel' en op denselven dito 3000 oliven (18-15-0).Noch aen Sijn Edele bestelt 1200 oliven en bijden requirants huijsvrou bestelt den 16 decem-ber.

Noch den selven dito twee kindekens&quot; harinck(12-0-0), peperbaelnooten, cruijtnagelen engruijs van nagelen, foelij en twee opnemers''(0-9-0), mede bij des requirants huijsvrou be-stelt. Noch den 8 januarij 1647 een tonneken abber-daen'&quot; (6-0-0). Noch den 20 februarij aen Sijn Edele besteltcarstangien, sietroenen, savoijcool, beschuijt,meel en meer verscheijde waren, bij den requi-rant sijn huijsvrou aen hem behandicht&quot;; enoock gelevert tien ende twee groote Goutsekeesen mede gedaen. Noch op den 19 martij twee kannekens metjopenbier'- (2-4-0) bij den requirant bestelt.Noch den 24 aprill een tonneken zeep (3-7-8)bij den requirant bestelt en twee boecken slechtpapier en een koffer (0-4-0); het cruijen (0-6-0) 8








