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Kohier van het familiegeld (1680) 
 
Bron: Gemeentearchief Lisse, inv.nr. 229. 
Bewerkt door: Maarten van Bourgondiën 
Datum van publicatie: 8 januari 2022 
 
 
fol. 1 
Quohier volgens resolutie vanden Ed. Gr. Mog. Heeren Staten van Hollant ende Westvrieslant in date 
den IXe mey XVIc tachtigh, behelsende de huyshoudende familien, soo heele, halve capitalisten, als 
alle andere binnen den ambachte van Lisse, onder de verpachtinge der stadt Leyden ende Rhijnlandt 
woonachtigh ende begrepen, geformuleert bij Hannardt van Gorcum, schout, Jan Jans Vlaenderen den 
oude, Jan Abrahams Cock, Dammis Dammis Raephorst ende Thomas Mouris van Ede, 
burgemeesteren van Lisse voornoemt. 
 
80:0:0  Jonckheer Wilhelm de Wael, koeyhouder, vijff 
  bouwmeits of bouwknechts 
 
12:0:0  Maertje Arents Rode, een oude vrijster 
 
fol. 1v. 
20:0:0  Willem Arents Rode, koeyhouder, een vrouw, 
  een dochter boven de 10 jaren ende een bouwknecht 
 
125:0:0  Pietertje Borrette, koeyhouster, met drie 
  kinderen boven de 10 jaren ende een bouwknecht 
 
25:0:0  Jan Jans vander Fits, koyehouder, drie kinderen 
  boven de tien jaren ende een bouwknecht 
 
15:0:0  Claes Maertens vander Poel, een vrouw, drie 
  kinderen boven de 10 jaren, twee boven de acht 
  tot tien, een beneden de acht tot vier ende 
  een beneden de vier jaren, met een bouwknecht 
 
20:0:0  Trijntje Jans, weduwe van Tonis Tonis, koeyhouster, drie 
  kinderen boven de tien jaren, twee boven de 
  acht tot tien ende een kint beneden de acht tot 
  vier jaren, met een bouwknecht 
 
fol. 2 
15:0:0  Cors Gerrits Nest, koeyhouder, een vrouw 
  ende vier kinderen boven de tien jaren 
 
15:0:0  Willem Cors Heemskerck, een dochter 
  boven de tien jaren 
 
5:0:0  Alphertje Crijnen 
 
6:0:0  Leendert Jacobs vander Voort, koeyhouder, een 
  persoon in de cost, twee bouwmeysjens 
 
6:0:0  Dirk Pieters Bourgoingen, een vrouw, een 
  kint boven de tien jaren ende een bouwmeyt 
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fol. 2v 
6:0:0  Floris Cornelis Bourgoingen, koeyhouder, 
  een vrouw, een kint beneden de acht tot 
  vier jaren, twee kinderen beneden de vier jaren, 
  met een bouwknecht ende bouwmeyt 
 
12:0:0  Leendert Jacobs van Soetermeer, een 
  vrouw, twee kinderen boven de tien jaren, 
  met twee arme kinderen 
 
6:0:0  Jan Bijl den ouden, drie kinderen boven 
  de tien jaren, een boven de acht tot tien, 
  ende een beneden de acht tot vier jaren, met 
  een bouwknecht 
 
?:0:0  Jan Dircxs vander Voort de jonge, een vrouw, 
  een kint beneden de vier jaren, met een 
  bouwknecht ende bouwmeyt 
 
fol. 3 
15:0:0  Huych Pieters vander Linden, koeyhouder, 
  twee kinderen boven de tien jaren, met 
  een bouwknecht 
 
45:0:0  Gerrit en Maerten Huygen in plaetse van 
  haer overlede moeder Maertje Jansdr., wedue 
  van Huych Gerrits Nest, koeyhouders, een 
  persoon inde kost, met twee bouwmeysjens 
 
6:0:0  Joris Jans Cluft, een vrouw, met een 
  kint boven de tien jaren 
 
35:0:0  Dammes Jans Santvliet, koeyhouder, twee 
  kinderen boven de tien jaren, met een bouw- 
  knecht ende bouwmeyt 
 
fol. 3v 
15:0:0  Cornelis Briole, koeyhouder, een vrouw 
  met een bouwknecht ende bouwmeyt 
 
45:0:0  Jannetje Jans wedue van Pieter opt Nest, 
  koeyhouster, twee kinderen boven de tien 
  jaren, met een bouwknecht ende bouwmeyt 
 
23:12:0  Cornelis Barts vander Son van sich selven ende 
  wegens sijne huysvrouwe Neeltje Dircx, wedue van 
  Cornelis Gerrits Nest, koeyhouder, een 
  vrouw, een kint boven de tien jaren, met een 
  jonge voor de cost 
 
45:0:0  Jacob Pieters Keyser, koeyhouder, een vrouw, 
  een jonge voor de cost, met een bouwmeyt 
  ende bouwknecht 
 
fol. 4 
5:0:0  Pieter Jans Moerkercke, een vrouw, 
  met een kint beneden de acht tot vier 
  jaren 
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30:0:0  Hannardt van Gorcum, een jongman, 
  met twee dienstboden inde kost 
 
12:0:0  Symon Leenderts van Sonnevelt ende sijn 
  huysvrouwe, wedue van Jan Vlaenderen de jonge, 
  koeyhouder, een vrouw, een kint boven de 
  tien jaren ende een meysje voor de kost 
 
5:0:0  Dammis Dammis [Raaphorst], koeyhouder van 3 a 4, een 
  vrouw ende vijff kinderen boven de tien jaren 
 
6:0:0  Jacob Abrahams Cocq, een vrouw met drie 
  kinderen boven de tien jaren 
 
fol. 4v 
6:0:0  Grietje Dircx, wedue van Willem Arents, 
  een kint boven de tien jaren, met een kint 
  dat vanden armen onderhouden wort 
 
5:0:0  Vroutje Mouris, wedue van Thonis Pieters 
  vanden Helder, vier kinderen boven de tien 
  jaren, waer van een tot Amsterdam werckt 
 
5:0:0  Jannetje Pieters vanden Helder, wedue van 
  Claes Dircxs van Steyn, twee kinderen 
  boven de tien jaren 
 
20:0:0  Adriaen Aelberts, een vrouw, een kint 
  boven de tien jaren, met twee dienstboden 
  inde kost 
 
fol. 5 
6:0:0  Willem Adriaens Heemskerck, een vrouw, 
  met een kint beneden de vier jaren 
 
5:0:0  Maerten Jans Cleypoel, koeyhouder, 
  een vrouw, een kint boven de tien jaren 
  ende een kint beneden de acht tot vier jaren, 
  met drie bouwmeijts of knechts 
 
45:0:0  Hillegont Theunis, weduwe van Cornelis 
  Keyser, koeyhouster, twee kinderen boven 
  de tien jaren, met een bouwmeyt 
 
15:0:0  Theunis Cornelis van Egmont, een vrouw, 
  een kint boven de tien jaren, een boven de acht 
  tot thien en is in zee, een beneden de acht tot 
  vier jaren, ende een beneden de vier jaren, 
  met een dienstknecht inde kost 
 
fol. 5v 
10:0:0  Pieternelle Ariens, weduwe van mr. Jan de 
  Molijn, vier kinderen boven de tien jaren, 
  waer van dat een woont tot Leyden, ende een 
  tot Catwijck 
 
43:0:0  Maertje Pieters, weduwe van Cornelis vander 
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  Codde, met de erfenisse van Leentje Pieters 
  Ooste, haer suster, alsmede van Willem 
  Pieters vander Codde, haer overlede man zaliger 
  vader, een kint beneden de acht tot vier 
  jaren, met drie dienstboden inde kost 
 
5:0:0  Thomas Mouris van Ede, drie kinderen 
  boven de tien jaren, waer van een tot 
  Hillegom woont 
 
6:0:0  Burchje Jacobs, weduwe van Oth Claes Cranenburg, 
  twee kinderen boven de tien jaren, met een 
  dienstbode inde kost 
 
fol. 6 
30:0:0  Jan Vlaenderen den oude, een vrouw, 
  met drie kinderen boven de tien jaren 
 
15:0:0  Adriaen Claes vanden Helder, herbergier ende 
  koeyhouder, een vrouw, twee kinderen 
  boven de tien jaren, een boven de acht tot 
  tien ende een kint beneden de acht tot vier 
  jaren, met een bouwmeyt 
 
8:0:0  Cornelis Frans Cocq over d’erffgenaemen van 
  Willem Pieters vander Codde, een vrouw, met 
  een kint beneden de vier jaren 
 
20:0:0  Grietje Pieters, wedue van Maerten Jacobs 
  Langevelt, een dienstmeyt inde kost 
 
fol. 6v 
20:0:0  Maertje Pieters Son, weduwe van Jacob Floris 
  Heemskerck, koeyhouster, met twee kinderen 
  boven de tien jaren 
 
6:0:0  Jan Abrahams Cocq, een vrouw, twee 
  kinderen boven de tien jaren, een boven 
  de acht tot tien, ende twee beneden de 
  acht tot vier jaren 
 
5:0:0  Cornelis Jans Moerkercke, een vrouw, 
  twee kinderen boven de tien jaren, ende een 
  kint beneden de acht tot vier jaren 
 
fol. 7 
Dese volgende zijn noch heele 
noch halve capitalisten 
 
  Claes Jans Brero, koeyhouder, een 
  vrouw, een kint boven de acht tot tien 
  jaren, een beneden de acht tot vier jaren, 
  ende een beneden de vier jaren, met een 
  bouwmeyt 
 
  Floris Maartens, koeyhouder, een vrouw, 
  twee inde kost, met twee bouwmeyt off 
  knecht 



       Gemeentearchief Lisse, inv.nr. 229 / 5 
        Bronbewerkingen website Familie Van Bourgondiën / Transcriptie Maarten van Bourgondiën – 2022  

 
  Jacob Dircxs Uijttermeer, koeyhouder, een 
  vrouw, een kint beneden de acht tot vier 
  jaren, met een bouwmeyt 
 
fol. 7 
  Cornelis Daniels, koeyhouder, een vrouw, 
  een bouwmeijt met een bouwknecht 
 
  Heyndrick Jans Hoochcamer, koeyhouder, 
  een vrouw, een kint boven de tien jaren, 
  een beneden de acht tot vier, een persoon 
  inde cost, met een bouwmeyt ende een 
  bouwknecht 
 
  Maerten Huyberts, koeyhouder van 3 a 4, 
  met een bouemeyt 
 
  Maarten Nannings Beverwijck, koeyhouder, 
  een vrouw, een bouwmeyt met een 
  bouwknecht 
 
fol. 8 
  Jannetje Cornelis, weduwe van Willem Aris, 
  koeyhouster, een kint beneden de acht 
  tot vier jaren, ende twee beneden de vier 
  jaren, met drie bouwmeyts off knechts 
 
  Jan Pieters, koeyhouder, met drie 
  bouwmeyts off knechts 
 
  Dammes Jacobs vander Voorde, koeyhouder, 
  een vrouw, een kint boven de tien jaren, ende een 
  kint beneden de acht tot vier jaren 
 
  Joris Claes, koeyhouder, vijff kinderen boven 
  de tien jaren. 
 
  Jacob Cornelis Zeestraten, koeyhouder, een vrouw, 
  een kint beneden de acht tot vier jaren, twee 
  kinderen beneden de vier jaren, met twee bouw 
  meyts of knechts 
 
fol. 8v 
  Cornelis Leenderts van Alckemade, koey 
  houder 3 a 4, een vrouw, twee kinderen 
  beneden de acht tot vier jaren, een kint 
  beneden de vier jaren, twee bouwmeyt 
  off knecht 
 
  Huych Willems Bronsgeest, koeyhouder, 
  een vrouw, een kint beneden de vier 
  jaren, een jonge voor de cost, een bouwmeyt, ende 
  een bouwknecht 
 
  Jan Jans Rode, koeyhouder, een vrouw, twee 
  kinderen beneden de acht tot vier jaren, een 
  beneden de vier jaren, met drie bouwmeyts 
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  off bouwknechts 
 
  Gerrit Jans, koeyhouder, een vrouw, een 
  bouwmeyt 
 
fol. 9 
  Joris Crijnen van Sgramade, koeyhouder 
  3 a 4, een vrouw, een kint boven de tien 
  jaren, twee personen inde cost 
 
  Cornelis Huygen vander Linden, koeyhouder, 
  een vrouw, een bouwmeyt met een 
  bouwknecht 
 
  Dirck Engels van Steyn de jonge, koey 
  houder, een vrouw, twee kinderen beneden 
  de vier jaren, een bouwmeyt met een 
  bouwknecht 
 
.  Cornelis Engels van Steyn, koeyhouder van 3 a 4, 
  met een jonge dochter, ende een arm 
  kint 
 
fol. 9v 
  Jeroen Willems Bronsgeest, koeyhouder, 
  een vrouw, een persoon inde kost, drie bouw 
  meijts off bouwknechts, waer van een voorde 
  kost 
 
  Huych Jans Knottiger, koeyhouder, twee 
  kinderen beneden de acht tot vier jaren, 
  een beneden de vier jaren, met twee 
  bouwmeyts off bouwknecht 
 
  Lysbeth Pieters, weduwe van Jan Frans Verham, 
  koeyhouster 2 a 3, met ses kinderen boven 
  de tien jaren 
 
  Jan Cornelis Bourgoingen, koeyhouder, een 
  vrouwe, een kint boven de acht tot tien jaren, 
  twee beneden de acht tot vier jaren, met 
  een bouwmeyt 
 
fol. 10 
  Claes Jacobs Sprockenburgh, koeyhouder, 
  een vrouw, een meijsje out 9 jaren in de kost, 
  met een bouwmeyt ende een bouwknecht 
 
  Andries Willems, koeyhouder, een vrouw, 
  een kint boven de tien jaren, een beneden 
  de acht tot vier jaren, met een kint vanden 
  armen besteet 
 
  Ermpje Jans, weduwe van Dirck Pieters 
  Wassenaer, koeyhouster, twee kinderen 
  boven de tien jaren, met een bouwmeyt 
 
  Ary Dircxs van Leeuwen, koeyhouder, een 
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  vrouw, vier kinderen boven de tien jaren, een 
  boven de acht tot tien jaren, een beneden de acht 
  tot vier jaren, ende een beneden de vier jaren 
 
fol. 10v 
  Johannes Francus de Berlo, koeyhouder, 
  met vier bouwmeyts off bouwknechts 
 
  Aechtje Jans, wedue van Jan Claes Lange 
  velt, koeyhouster, een kint boven de tien 
  jaren, twee beneden de acht tot vier, ende een 
  beneden de vier jaren, met twee bouwmeyts 
  off bouwknechts 
 
  Lourens Alderts, een vrouw, met een kint 
  beneden de vier jaren, is een vlasser, hebbende 
  eenige knechts werckende buyten de kost 
  opt stuck 
 
  Jan Heyndricxs Domhoff, vlasser als voren 
  van geringe conditie een vrouw, twee 
  kinderen boven de acht tot tien jaren, 
  ende twee beneden de vier jaren 
 
fol. 11 
  Huybert Crijnen, vlasser als voren, een 
  vrouw, twee kinderen beneden de acht 
  tot vier jaren, met een jongetje dat van 
  den armen onderhouden wort 
 
  Gerrit Willems Rode, een vlasser als voren 
  van geringe conditie, een kint beneden 
  de acht tot vier jaren, drie beneden de 
  vier jaren 
 
  Anna Jans, weduwe van Jan Willems Rode, 
  een vlaster als voren van geringe conditie, 
  een kint boven de tien jaren, twee boven 
  de acht tot tien jaren, ende een beneden de vier 
  jaren 
 
  Maertje Jans, weduwe van Cornelis Leenderts, 
  vlaster als voren, drie kinderen boven 
  de tien jaren 
 
fol. 11v 
  Maertje Cornelis, weduwe van Gerrit Jacobs 
  vander Werff, vlaster als voren van geringe 
  conditie, een kint beneden de acht tot 
  vier jaren, ende een beneden de vier jaren 
 
  Willem Benjamins, vlasser als voren van 
  geringe conditie, een vrouw, een kint 
  boven de tien jaren, twee beneden de acht 
  tot vier, ende een beneden de vier jaren 
 
  Pieter Floris, vlasser als voren, een 
  vrouw, drie kinderen boven de tien jaren, 
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  waer van dat een naar Oostindien is 
  Pieter Arents, vlasser als voren, een vrouw, 
  drie kinderen boven de tien jaren, een boven 
  de acht tot tien, een beneden de acht tot 
  vier jaren, ende een beneden de vier jaren 
 
fol. 12 
  Dirck Engels van Steyn de oude, vlasser 
  als voren, met een vrouw 
 
  Cornelis Willems Bommenaer, vlasser 
  als voren, een vrouw, met een kint 
  boven de tien jaren 
 
  Maertje Gerrits, weduwe, vlaster als voren 
  van geringe conditie, met twee kinderen 
  boven de tien jaren 
 
  Pieter Cornelis de Munnick, vlasser als 
  voren van geringe conditie, vier kinderen 
  boven de tien jaren 
 
  Elias Ariens van Geel, vlasser als voren 
  van geringe conditie, met een vrouw 
 
fol. 12v 
  Adriaen Crijns van Geel, vlasser als voren, 
  een vrouw, met drie kinderen boven de 
  tien jaren 
 
  Gerrit Claes de Munnick, vlasser, 
  werckt sonder knecht, van geringe 
  conditie, een vrouw, met een kint 
  voor de kost 
 
  Trijntje Frans van Dalen, weduwe, vlaster 
  van geringe conditie, een kint beneden 
  de acht tot vier jaren 
 
  Vechter Jans van Wetteren, vlasser, met 
  een vrouw, drie kinderen boven de 
  tien jaren, een kint boven de acht tot 
  tien jaren 
 
fol. 13 
  Jan Heyndricxs, vlasser van geringe 
  conditie, een vrouw, twee kinderen 
  boven de tien jaren, een beneden de 
  acht tot vier jaren, ende een kint dat 
  onderhouden wort vanden armen 
 
  Frans Ary Wouters, vlasser van geringe 
  conditie, een vrouw, twee kinderen 
  boven de tien jaren, twee beneden de 
  acht tot vier jaren, ende een kint dat 
  vanden armen onderhouden wort 
 
  Jacob Cornelis Wassenaer, vlasser van 
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  geringe conditie, een vrouw, twee kinderen 
  boven de tien jaren, ende noch inde kost 
  twee kinderen beneden de vier jaren, 
  ende noch een arme slechte oude vrijster 
  die om Gods wille gehouden wort 
 
fol. 13v 
  Willem de Graeff, vlasser als voren, met 
  een vrouw 
 
  Cornelis Crijnen Geel, vlasser als voren, 
  een vrouw, met een kint boven de 
  tien jaren 
 
  Jacob Dircxs vant Hooch, vlasser als voren, 
  een vrouw, twee kinderen boven de tien 
  jaren 
 
  Willem Frans Cocq, vlasser als voren, 
  een vrouw, met een kint beneden de 
  vier jaren 
 
fol. 14 
  Gerrit Cornelis Wassenaer, vlasser 
  als voren, een vrouw 
 
  Harmanus van Houte, heeft een keusse 
  en stoffwinckeltje, een vrouw, met 
  een kint beneden de vier jaren 
 
  Andries Harmans Tijdeman, timmerman, 
  twee kinderen boven de tien jaren 
 
  Aeltje Riethoven, weduwe, woont in een camer 
  op haer selven, een kint boven de tien  
  jaren, en is naer Oostindien 
 
  Jan Davids Bogaert, met sijn broeder, sijnde twee 
  jongmans, backers, met twee dienstboden 
  inde kost 
 
fol. 14v 
  Maria Isbrantsdr., weduwe, geneert haer 
  met een cramerijtje, heeft twee kinderen 
  boven de acht tot thien jaren, een beneden 
  de acht tot vier jaren, ende een kint beneden de 
  vier jaren 
 
  Barent Jans, een kleermaecker, en heeft 
  soo wat stoffen te coop, een vrouw 
 
  Willem Hendricxs, een kleermaecker, heeft 
  een knecht inde cost 
 
  Joris vanden Bosch, een herbergier, een vrouw, 
  een kint boven de acht tot tien jaren, een 
  kint beneden de acht tot vier jaren, met twee 
  dienstboden inde kost 
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  Coenraet Huyberts Couwenhoven, glasemaker, en 
  werckt sonder knecht, een vrouw, een kint 
  inde kost boven de acht tot thien jaren 
 
fol. 15 
  Leendert Dircxs van Leeuwe, schoenmaecker, 
  werckt met eenige knechts opt stuck ende haer 
  eygen cost, een vrouw, een kint boven de 
  tien jaren, een boven de acht tot tien jaren, 
  een beneden de acht tot vier jaren, ende een beneden 
  de vier jaren 
 
  David Panten, barbier sonder knecht, een 
  vrouw, een kint beneden de vier jaren 
 
  Frederick Rademaker, glasemaecker sonder knecht, een 
  vrouw, twee kinderen beneden de vier jaren, 
  met een persoon inde cost 
 
  Claes Joosten, een thuynman, een vrouw, een 
  kint boven de tien jaren, met drie dienstboden 
  inde kost 
 
  Aert Hendricxs Bout, jongman, een cuyper, met 
  een dienstbode inde cost 
 
fol. 15v 
  Hendrick Cornelis van Limmen, een Smith, 
  een vrouw, twee kinderen boven de tien jaren, 
  twee kinderen beneden de acht tot vier jaren 
 
  Maertje Pieters de Jongh, weduwe, geneert haer 
  met een cramerijtje, een dienstbode inde 
  cost 
 
  Aelbert Floris van Tol, kleermaker, 
  een vrouw, seve kinderen, waer van dat 
  een tot Haerlem, ende een tot Leyden woont 
 
  Huybert Lenerts van Claverweyde, een bier 
  steker, een vrouw, met drie dienstboden 
  inde kost 
 
  Cornelis Leenderts Casteleyn, een wincke 
  lier ende schipper, een vrouw, met twee dienst 
  boden inde kost 
 
fol. 16 
  Arnoldus Michiels, een chirurgijn 
 
  Cors Willem Ruygrock, met noch een 
  jongman, tuynlieden, met twee dienstboden 
  in de kost 
 
  Jacob Otten Cranenburgh, een backer, 
  een kint beneden de vier jaren, met drie 
  dienstboden in de kost 
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  Jan Dircxs Clinckenbergh, een timmerman, 
  een vrouw, een kint beneden de acht jaren, 
  een kint beneden de vier jaren, met een jonge 
  inde kost 
 
  Johannis van Echten, predicant tot Lisse, 
 
fol. 16v 
  een vrouw, vier kinderen boven de tien jaren, 
  waer van dat een tot Warmont woont, twee 
  kinderen beneden de acht tot vier jaren, 
  met een dienstbode in de kost 
 
  Carolo Magnus a Blecq, een doctor, een 
  vrouw, een kint beneden de acht tot vier jaren, 
  twee beneden de vier jaren, een persoon inde 
  kost, met een dienstbode 
 
  Neeltje Engels, wedue, een molenaerster, drie 
  kinderen boven de tien jaren, met een dienstbode 
  inde kost 
 
  Dirck van Clinckenbergh, schoolmeester, een 
  vrouw, twee kinderen boven de tien jaren, waer van 
  een een snijdersgast is, ende buytens huys in andere lieden 
  haer kost gaet wercken, een boven de acht 
  tot tien jaer, ende een kint beneden de vier jaren, 
  met drie kinderen vanden armen besteet 
 
fol. 17 
  Jacob Engels Broeckhuysen, biersteker, 
  een vrouw, een kint beneden de vier jaren, 
  een persoon inde kost, met een dienst 
  bode 
 
  Maerten Dircxs vant Hooch, collecteur, 
  een vrouw, een kint beneden de acht tot 
  vier jaren, een beneden de vier jaren, een 
  persoon inde kost, met een meysje voor de 
  kost 
 
  Ary Vroman, grutter, een vrouw, twee 
  kinderen boven de tien jaren, een boven de 
  acht tot tien jaren, met een dienstbode 
  inde kost 
 
  Ary Dircxs vander Wolff, smith, jonghman, 
  met sijn suster, ende een dienstbode inde cost 
 
fol. 17v 
  Claes Joris van Rode, een barbier, 
  een vrouw, met een kint beneden de vier 
  jaren 
 
  Cornelis Willems Ruychrock, een tuynder, 
  een vrouw 
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  Jacob Cors, schoenmaecker, werckt met 
  eenige knechts opt stuck ende op haer eygen 
  cost, een vrouw, een kint boven de acht 
  tot tien jaren, ende een beneden de acht 
  tot vier jaren 
 
  Pieter Willems Heemskerck, biersteker, 
  met een cramerijtje, een kint boven de tien 
  jaren, een meysje inde kost, met twee dienst 
  boden 
 
fol. 18 
  Mathijs vander Snel, commissaris op 
  Halffwegen, twee kinderen boven de thien 
  jaren, twee boven de acht tot tien jaren, 
  waer van dat een tot Nieucoop woont, met 
  drie dienstboden inde cost 
 
  Maertjen Huyberts, wedue van Pouwels 
  Floris Schoter, herbergierster, twee kinderen boven 
  de tien jaren, een persoon in de kost, met 
  een dienstbode 
 
fol. 18v 
  Willem Jacobs Akerslooth, arbeyder, een 
  vrouw, een kint boven de tien jaren, ende een 
  beneden de vier jaren 
 
  Ary Floris vander Wolff, een arbeyder, een 
  vrouw, drie kinderen boven de tien jaren, ende 
  twee beneden de acht tot vier jaren 
 
  Pieter Mouris, een arbeyder, een vrouw, 
  twee kinderen boven de tien jaren, een 
  boven de acht tot tien jaren, ende een beneden de 
  acht tot vier jaren 
 
fol. 19 
  Dirck Nannings van Beyeren, een arbeyder, 
  een vrouw 
 
  Willem Jan Doornevelt, een arbeyder, 
  een vrouw 
 
  Willem Dircxs Wassenaer, een arbeyder, 
  een vrouw, een kint boven de tien jaren, 
  een boven de acht tot tien jaren, ende een 
  jongen inde cost 
 
  Leendert Heyndrick Goverden, een arbeyder, 
  een vrouw, een kint boven de acht tot tien 
  jaren, een beneden de acht tot vier jaren, ende 
  twee beneden de vier jaren 
 
  Maerten Pieters Langevelt, arbeyder, een vrouw, 
  drie kinderen beneden de acht tot vier jaren, ende 
  een beneden de vier jaren 
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fol. 19v 
  Pieter Aelberts van Roon, arbeyder, drie 
  kinderen boven de tien jaren, ende een persoon 
  inde kost 
 
  Engel Willems, arbeyder, een vrouw 
 
  Cornelis Willems Cole, een arbeyder, 
  vier kinderen boven de tien jaren, die alle 
  buytens huys gaen dienen 
 
  Willem Crijnen Geel, een wever, een vrouw, 
  vier kinderen boven de tien jaren, ende een kint 
  boven de acht tot tien jaren 
 
  Heyndrick Heyndricxs Weetje, een snijertje, 
  een vrouw, een kint boven de tien jaren, een 
  beneden de acht tot vier jaren, ende twee beneden 
  de vier jaren 
 
fol. 20 
  Andries Willems van Wateringe, een ouden 
  wever, een vrouw, ende een kint dat vanden 
  armen onderhouden wort 
 
  Dirck Lamberts, een wagemaecker, een 
  vrouw, een kint beneden de acht tot vier 
  jaren, ende een beneden de vier jaren 
 
  Jan Theunis van Wittesteyn, een arbeyder, 
  een vrouw, ende twee kinderen beneden de vier 
  jaren 
 
  Cornelis Floris, een arbeyder, een vrouw, twee 
  kinderen beneden de acht tot vier, ende een 
  beneden de vier jaren 
 
  Juriaen Bruyns Vreburgh, een arbeyder, een vrouw, 
  vier kinderen boven de tien jaren, waer van een onder 
  Hillegom dient, een boven de acht tot tien, een 
  beneden de acht tot vier, ende een beneden de vier jaren 
 
fol. 20v 
  Frans Abrahams Cocq, een arbeyder, een 
  vrouw 
 
  Claes Alderts, een wever, een vrouw, een 
  kint beneden de acht tot vier jaren, ende twee 
  beneden de vier jaren 
 
  Cornelis Gerrits Brero, een arbeyder, een 
  vrouw, met twee kinderen boven de tien jaren 
 
  Cornelis Heyndricxs Domhoff, een schoenmakertje 
  sonder knecht, een vrouw, met een kint bene- 
  den de vier jaren 
 
  Symon Gerrits Brero, klapperman, een kint 
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  boven de thien jaren, ende een beneden de acht 
  tot vier jaren 
 
 
fol. 21 
  Jan Jans de Graeff, een arbeyder, een 
  vrouw, twee kinderen boven de tien jaren, een 
  boven de acht tot tien, een beneden de acht 
  tot vier jaren, ende twee beneden de vier jaren 
 
  Jacob Jans Verham, een arbeyder, een vrouw, 
  een kint beneden de vier jaren 
 
  Michiel Pieters, een ouden armen wever 
 
  Pieter Ary Wouters, arbeyder, een vrouw, 
  twee kinderen beneden de vier jaren 
 
  Cornelis Jacobs de Vlieger, arbeyder, een 
  vrouw, vijff kinderen boven de tien jaren, ende een 
  beneden de acht tot vier jaren 
 
fol. 21v 
  Jacob de Vlieger, een arbeyder, een vrouw, 
  vier kinderen boven de tien jaren 
 
  Harmen Jans Tijdeman, arbeyder, een 
  vrouw, een kint beneden de vier jaren 
 
  Cornelis Claes Stellingwerff, arbeyder, 
  een vrouw, een kint beneden de acht tot 
  vier jaren, ende een beneden de vier jaren 
 
  Ary Hendrick Goverden, arbeyder, een 
  vrouw, een kint boven de tien jaren, twee 
  beneden de acht tot vier jaren, ende een beneden 
  de vier jaren 
 
  Ary Jacobs de Goede, arbeyder, een vrouw, 
 
fol. 22 
  drie kinderen boven de tien jaren, een 
  boven de acht tot tien jaren, met een 
  persoon inde kost vanden armen 
 
  Pieter Hendricxs Domhoff, schippersknecht, 
  ende aldaer inde cost, een vrouw, een kint 
  boven de tien jaren, ende een kint dat vanden 
  armen onderhouden wort 
 
  Theunis Cornelis Compost, arbeyder, 
  een vrouw, een kint boven de acht tot 
  tien jaren, een beneden de vier jaren 
 
  Jan Maertens vander Wal, arbeyder, 
  een vrouw 
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fol. 22v 
  Cornelis Jochums Witteman, tuynknecht, 
  een vrouw, een kint boven de acht tot 
  tien jaren, ende twee beneden de acht tot 
  vier jaren 
 
  Gerrit Jans Sgramade, arbeyder, een 
  vrouw, een kint boven de thien jaren, ende 
  een boven de acht tot tien jaren 
 
  Willem Pieter Lammens, een kousselapper, 
  een kint boven de thien jaren, ende een 
  boven de acht tot thien jaren 
 
  Gerrit Gerrits de Swart, kousselapper, 
  een vrouw, een kint boven de thien jaren, 
  een boven de acht tot tien, een beneden de 
  acht tot vier, ende een kint beneden de vier 
  jaren 
 
fol. 23 
  Pieter Gerrits Bredero, een arbeyder, 
  een vrouw, twee kinderen boven de tien 
  jaren, een boven de acht tot tien, een beneden 
  de acht tot vier, ende een beneden de vier jaren 
 
  Dirck Ariens Heemskerck, een arbeyder, 
  een vrouw, vier kinderen, waer van een tot 
  Heemstede woont, boven de tien jaren, een boven 
  de acht tot tien, ende een beneden de acht tot 
  vier jaren 
 
  Pieter Jacobs de Vlieger, schoenlapper, een 
  vrouw, drie kinderen boven de tien jaren, waer 
  van een tot Stompwijck woont 
 
  Jan Heyndricxs den Hannick, arbeyder, een 
  vrouw, een kint boven de acht tot tien jaren, 
  een beneden de acht tot vier, ende een beneden 
  de vier jaren 
 
fol. 23v 
  Ary Jeroens van Steyn, een arbeyder, 
  een vrouw 
 
  Jan Gerrits Brero, arbeyder, een vrouw, 
  twee kinderen boven de tien jaren 
  Cornelis Pieters Larum, een arbeyder, 
  een vrouw, twee kinderen boven de tien 
  jaren, een boven de acht tot tien, een beneden 
  de acht tot vier, ende een beneden de vier jaren 
 
  Maerten Symons Bronsgeest, arbeyder, 
  een vrouw, een kint boven de acht tot tien 
  jaren, een beneden de acht tot vier, ende een 
  beneden de vier jaren 
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fol. 24 
  Theunis Vlaenderen, turfftonder, een 
  vrouw, een kint boven de tien jaren, een 
  beneden de vier jaren, ende een weeskint 
  inde kost 
 
  Joachim Dircxs Stellingwerff, bailliues 
  dienaer, een vrouw, een kint boven de 
  acht tot tien jaren, ende twee beneden de 
  vier jaren 
 
  Cornelis Joris Langevelt, arbeyder, een 
  vrouw, twee kinderen boven de tien jaren, 
  waer van een tot Leyden woont 
 
  Pieter Jans Verduyn, een arbeyder, een 
  vrouw, ende twee kinderen boven de 
  tien jaren 
 
fol. 24v 
  Harman Hendricxs den Hannick, arbeyder, 
  een vrouw, twee kinderen beneden de acht 
  tot vier jaren 
 
  Rijck Crijns Langevelt, arbeyder, een 
  vrouw, twee kinderen boven de tien jaren, 
  ende een beneden de acht tot vier jaren 
 
  Cornelis Willems Decker, arbeyder, een 
  vrouw, ende een meysje inde cost 
 
  Jan Willem Doornevelt, arbeyder, een 
  vrouw, met drie kinderen beneden de 
  acht tot vier jaren 
 
fol. 25 
  Jan Gerrits van Delden, arbeyder, een 
  vrouw, ende een kint beneden de vier 
  jaren 
 
  Jan Jans van Velsen, arbeyder, een 
  vrouw, twee kinderen boven de tien 
  jaren, een kint beneden de acht tot vier 
  jaren 
 
  Pieter Leenderts vander Codde, arbeyder, 
  een vrouw, twee kinderen boven de tien jaren, 
  een boven de acht tot tien, ende twee beneden 
  de acht tot vier jaren 
 
  Huybert Aelberts, een arbeyder 
 
fol. 25v 
  Pieter Nannings, een arbeyder, twee 
  personen in de cost 
 
  Dirck Maertens, een arbeyder, een 
  arme jonge inde cost 
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  Symon Jacobs Wassenaer, een arbeyder, 
  een vrouw 
 
  Dirck Meeus Hoochcamer, een arbeyder 
 
  Pieter Willems Rode, arbeyder, een 
  vrouw, een kint boven de tien jaren, 
  ende een boven de acht tot thien 
  jaren 
 
fol. 26 
  Jacob Pieters vander Werff, arbeyder, 
  een vrouw, twee kinderen boven de thien 
  jaren, een boven de acht tot tien, twee beneden 
  de acht tot vier jaren, ende een beneden de 
  vier jaren 
 
  Claes Arien Wouters. arbeyder, een 
  vrouw, een kint beneden de vier jaren, 
  ende een arm meysje inde cost, out omtrent 8 jaren 
 
  Jacob Claes van Cleeff, met noch een 
  jonghman, arbeyders, met twee jonge 
  dochters 
 
  Cornelis Gerrits Poelgeest, arbeyder, 
  een vrouw, een kint boven de tien jaren, 
  ende een arm meysje inde cost 
 
fol. 26v 
  Banckeris Gerrits Meysters, arbeyder, 
  een vrouw, een kint beneden de acht tot 
  vier jaren, ende een arm kint inde kost 
 
  Pieter Cornelis Wijckerhelt, arbeyder, 
  een vrouw, ende een persoon inde cost 
 
  Claes Claes Vogelstruys, snijer, een vrouw, 
  ende een jongen inde kost 
 
  Philip Willems van Geel, arbeyder, een 
  vrouw 
 
  Dingenom Jans Roo, arbeyder, een vrouw, 
  ende een kint beneden de vier jaren 
 
fol. 27 
  Lourens Pieters, schilpkarder, een 
  vrouw, vier kinderen boven de tien jaren, 
  waer van dat een woont tot Noortwijcker- 
  hout, een tot Hillegom, ende een tot Sassem 
 
  Dirck Cornelis Langevelt, een arbeyder 
 
  Jan Cornelis Coper, schilper, een 
  vrouw, twee kinderen beneden de acht 
  tot vier jaren, een beneden de vier 
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  jaren, ende een jongen inde cost 
 
  Huybertje Pieters, weduwe, een spinster, 
  drie kinderen boven de tien jaren, met 
  een arm kint inde kost, out 6 jaer 
 
fol. 27v 
  Crijntje Huyberts, weduwe van Claes Dircxs 
  van Steyn de jonge, een kint boven de tien 
  jaren, een boven de acht en tien, ende een 
  beneden de acht tot vier jaren 
 
  Trijntje Cornelis Swanenburgh, jongedochter 
  en spinster, een kint inde kost dat vanden 
  armen onderhouden wort 
 
  Maertje Harmans, weduwe van Barent Joachims, 
  een spinster, drie kinderen boven de tien jaren 
 
  Baeffje Dammes, weduwe van Frans 
  Pieters vander Helder, uts. [ut supra; verwijst naar spinster], vier kinderen 
  boven de tien jaren, waer van een tot 
  Haerlem dient 
 
fol. 28 
  Celia Huyberts van Baersdorp, weduwe van 
  Gijsbert Augustijns, een naeyster, een kint boven de 
  tien jaren 
 
  Maertje Claes de Wit, weduwe van mr. 
  Joris van Rode, een breyster, een kint 
  boven de tien jaren 
 
  Belitje Huyberts, weduwe van Dirck Dircxs, 
  een spinster, een kint boven de tien 
  jaren 
 
  Geertje Aris Verlaen, weduwe van Joris 
  Dircxs, een spinster, twee kinderen 
  boven de tien jaren 
 
fol. 28v 
  Maertje Engels, weduwe van Jacob 
  Dircxs Heemskerck, een spinster, drie 
  kinderen boven de tien jaren 
 
  Claesje Ariens, weduwe van Harpert 
  Jans, een spinster, drie kinderen boven 
  de tien jaren, waer van een tot Sassenhem 
  dient 
 
  Burchje Cornelis, jonge dochter, 
  spinster 
 
  Kniertje Engels, een oude arme 
  spinster 
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fol. 29 
  Pietertje Pieters, weduwe van Jacob 
  Crijnen Geel, een kint boven de 
  tien jaren 
 
  Annetje Cornelis Breck, weduwe van 
  Heyndrick Domhoff, vroedtvrouw sonder 
  tracktement, met een kint boven de 
  tien jaren 
 
  Jannetje Jacobs, weduwe van Ary Jans 
  Doornevelt, een spinster, drie kinderen 
  boven de tien jaren, waer van twee meest 
  alle dagen uyt wercken gaen 
 
  Neeltje Jansdr. van Langevelt, een 
  spinster op haer eygen kost 
 
fol. 29v 
  Jacomijntje Lucas, weduwe van Maerten 
  Pieters, een spinster, een kint boven de 
  tien jaren, ende een beneden de acht tot vier 
  jaren 
 
  Trijntje Symons, weduwe van Huych Pieters van 
  Beyeren, een spinster, vier kinderen boven 
  de tien jaren, een beneden de acht tot vier 
  jaren, ende een kint inde kost van 5 jaren 
 
  Guertje Ariens, weduwe van Willem Gerrits 
  Speelman, een oude arme spinster 
 
  Jannetje Ariens, weduwe van Cornelis Frans 
  Ploegdijck, een oude arme spinster, twee 
  kinderen boven de tien jaren, waer van een tot 
  Haerlem woont, een meysje inde kost dat 
  vanden armen leeft 
 
fol. 30 
  Machtelt Dames, weduwe van Barent 
  Harmans Noorthoorn, een oude arme spinster 
 
  Claertje Dammis, weduwe, een oude blinde 
  vrouw, met een kint boven de tien jaren 
 
  Leuntje Jans, weduwe van Dirck Joachims, 
  een oude spinster, met een kint boven 
  de tien jaren 
 
  Maritje Lourens, weduwe van Isbrant 
  Pieters sGravendijck, drie kinderen 
  boven de tien jaren 
 
fol. 30v 
  Lysbeth Jans, weduwe van Arent Benjamins, 
  is niet wel bij haer sinnen, een kint boven 
  de acht tot tien jaren, twee beneden de acht tot 
  vier jaren, een beneden de vier jaren, ende een 
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  dienstmeysje inde cost 
 
  Maertje Willems vander Helder, een hekelster, 
  een kint beneden de acht tot vier jaren 
 
  Hester de Marez, jonge dochter, een 
  breijster 
 
  Neeltje Gerrits Brero, jonge dochter, 
  een hekelster 
 
fol. 31 
  Cathalina Jans, weduwe van Dirck Bastiaens, 
  een hekelster, een kint boven de acht 
  tot tien jaren, twee beneden de vier jaren, 
  twee kinderen inde cost die vanden armen 
  onderhouden worden, met een dienstmeyt inde 
  cost 
 
  Grietjen Ariens, weduwe van Huybert Gerrits 
  vander Cluft, een spinster, een kint boven de thien jaren, 
  een boven de acht tot thien jaren en woont inde 
  Zillick, twee beneden de acht tot vier jaren, 
  ende een beneden de vier jaren 
 
  Grietje Dircxs, weduwe van Cornelis Coper, 
  spinster, een kint boven de tien jaren 
 
  Hillegont Theunis wegens haer meutje 
  Maertje Keysers, sijnde een oude slechte vrouw 
 
fol. 31v 
  Haesgen Gerrits, weduwe van Symon 
  Pieters, een tuyslegster op haer eygen 
  kost en naeyster 
 
  Dingnom Jansdr. de Graeff, een spinster 
  thuysleggende op haer eygen kost 
 
  Catharina Harmans met haer suster, 
  sijnde twee thuysleggende vrijsters die dage- 
  lijcx uyt wercken gaen 
 
  Fransje Pieters, een tuysleggende 
  jonge dochter op haer eygen cost 
 
fol. 32 
  Aeltje Floris van Soetermeer, een 
  jonge dochter op haer eygen cost 
 
  Lysbeth Jans vander Jerck, een 
  jonge dochter (alsvoren) die thuys leyt 
  op haer eygen cost 
 
  Lysbeth Abrahams de Vlieger, een 
  thuyslegster op haer eygen cost 
 
  Willem Floris Hogerbaen, een thuys 
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  legger op sijn eygen cost 
fol. 32v 
  Meeus Meeus, een thuyslegger op sijn 
  eygen cost 
 
  Reynout Jans, een thuyslegger op 
  sijn eygen cost 
 
  Dirck Gerrits, een thuyslegger 
  op sijn eygen cost 
 
  Pieter Pieter Nanningen, een te huys 
  legger op sijn eygen cost 
 
fol. 33 
  Roelant Hendricxs, een thuys legger 
  op sijn eygen cost 
 
  Jan Gerrits, een thuys legger op 
  sijn eygen cost 
 
  Pieter Willems Decker, een thuys 
  legger op sijn eygen cost 
 
  Huybert Pieters Cnottiger, een 
  thuyslegger op sijn eygen cost 
 
fol. 33v 
  Fincent Jans, een thuyslegger op 
  sijn eygen kost 
 
  Dirck Jans, een thuyslegger op sijn 
  eygen cost 
 
  Michiel Jacobs Spruytwater, een schoen- 
  maeckers gesel, jongman op sijn eygen 
  cost 
 
  Jan Pieters, een schoenmakers gesel, 
  jongman, een thuyslegger op sijn eygen 
  cost 
 
fol. 34 
  Leendert Gerrits, thuyslegger op 
  sijn eygen cost 
 
  Cornelis Cornelis Roo, een thuyslegger 
  op sijn eygen cost 
 
  Jan Leenderts vander Son, een 
  schoenmaeckers gesel op sijn eygen 
  cost 
 
  Gijsbert Huyberts Deventer, 
  uts. 
 
fol. 34v 
  Jan Engels van Steyn, een thuys 
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  legger op sijn eygen cost 
 
  Jennifaes van Halen, een schoen 
  maeckers gesel op sijn eygen 
  cost 
 
  Pieter Arents de jonge, een 
  thuyslegger op sijn eygen cost 
 
  Elias Pieters Decker, een 
  thuyslegger op sijn eygen cost 
 
fol. 35 
  Ary Michiels, een thuys legger 
  op sijn eygen cost 
 
  Willem Adriaens van Geel, een 
  te huyslegger op sijn eygen 
  cost, als mede een jongman 
  als voren 
 
  Dirck Aersse uts. [ut supra; verwijst naar thuyslegger] 
 
fol. 35v 
  Dese navolgende worden 
  vanden armen onderhouden 
 
  Cathalijntje Cornelis, weduwe van 
  Cornelis Jacobs van Huchtenburgh, 
  met een kint boven de acht tot 
  thien jaren 
 
  Jaepje Leenderts vander Codde, weduwe 
  van Cornelis Pieters Cole, een 
  kint boven de thien jaren, een kint 
  boven de acht tot thien jaren, een 
  beneden de acht tot vier jaren, ende twee 
  beneden de vier jaren 
 
fol. 36 
  Aeffje Jacobs, weduwe van 
  Harman Jans 
 
  Haesjen Daniels, weduwe van 
  Mouris Mouris, twee kinderen 
  boven de tien jaren, waer van 
  een tot Hillegom woont 
 
  Engeltje Abrahams, weduwe van 
  Gerrit Floris Hogerbaen, twee 
  kinderen boven de tien jaren, waer 
  van datter een woont tot Haerlem, ende 
  een beneden de acht tot vier jaren 
 
fol. 36v 
  Lysbeth Arents, laest weduwe van Huych 
  Dircxs Wassenaer, drie kinderen 
  boven de tien jaren, waer van twee 
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  tot Heemstede wonen 
 
  Trijntje Abrahams, weduwe van Maerten 
  Jans Verduyn, vier kinderen boven 
  de tien jaren, een kint boven de 
  acht tot tien jaren 
 
  Jan Adams vander Jerck, een vrouw, 
  drie kinderen boven de tien jaren, 
  waer van dat een inden oorlogh 
  is 
 
fol. 37 
  Barent Dircxs vander Corff, een 
  vrouw 
 
 
Aldus gedaen, geformeert ende getransporteert bij schout ende burgemeesteren int hooft van desen 
genoemt, den XIXe july XVIc tachtentigh 
 
 H. van Gorcom  Jan Vlaenderen 
     Dammes Dammese 
     Theunes Maurits van Eede 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


