Wijnconsumptie in Noordwijk 1680
Bron: Erfgoed Leiden en omstreken, toegang 900, inventaris nummer 553

Lijste van de gelegentheijt ende
nombreusheijt vande Familien inde
vrije Heerlijcheijt van Noortwijck
Noortwijck op Zee Langevelt en Offem
met den gevolge en aencleven vandien
sten
die inden 200 pennings 3000
gulden ende daer boven gequotiseert
staen, ende vande apparente consumptie
vande wijnen die de voors. familien
souden mogen doen,
gedaen
opstellen bij Schout en Geswoorens
der geseijde Heerlijcheijt, op't aenschrijven
vande Eed: Achtbare Heeren Burge
meesteren der Stadt Leijden in dato
en
den 8 April 1680.
volgens
de last vande Heeren Commissarissen
van haer Eed: Gr: Mog: d'Heeren
Staten van Hollandt ende West=
Vrieslandt
Beginnende aen’t Westeijnde
Cornelis Willemsz de Haes op 5000
deselven overleden en(de) sijn boedel verdeelt
aen Willem Cornelisz de Haes de helft die hier naer
folio (
) gebracht is
en(de) de wederhelft aen
Cornelis
Leendert
Jansoonen Oosterbaen
Jan
alle hier naer
en(de) Willem
gebracht, of met dit
haer gedeelte tot geen
3000 gul(den) gequotiseert
heeft 4 a 5 kinderen
heeft geen apparentie dat
bij inleggen wijn consumeert

Huijbert Pietersz Erffurt met
sijn gedeelte inde erffenisse van sijn
vader uijt Voorhout aenges.

---

3600

heeft 5 kinderen
heeft geen apparentie van
conspumptie van wijn inde
familie

de wedue van Jan Jansz Oosterbaen
met een vierdepart van de helfte
der erfenisse van Cornelis Willemsz
de Haes

---

5625

heeft 4 cleene kinderen 't huijs
Is niet apparent dat wijn
consumeert

de wedue Dirck Cornelisz Bronsgeest

---

3000

heeft 5 cleene kinderen en
een meijt
heeft geen apparentie van
consumptie

Claes Jansz Heemskerck

---

7000

heeft een kneght en
twee meijsjens

Juffr: Engelica van Outshoorn

---

70000
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heeft een kneght en
twee meijsjens

d'hr. Henricus Willekes

---

40000

heeft een dochter 't huijs
heeft geen apparentie dat
bij inleggen wijn consumeert

Jan Pietersz van Velsen

---

5000

---

7000

de wedue van Leendert Jansz Ooster=
baen met een vierdepart van de eene
helfte vanden boedel van Cornelis
Willemsz de Haes

---

4625

heeft 3 kinderen 't huijs
heeft geen apparentie dat
bij inleggen wijn consumeert

Willem Jansz Oosterbaen met een
¼ part vanden helfte vanden boedel van
Cornelis Willemsz de Haes

---

7625

heeft ??? kinderen 't huijs
twee kinderen 't huijs en
twee meijsjens

d'heer d' Riemer

---

18000

---

68000

---

3000

heeft innecomen
tot sijn onderhout wel
nodig, sonder wijn inleggen
heeft geen apparentie dat
bij inleggen wijn consumeert

Trijntge Pietersdr
deselve is overleden, en(de) is het vruchtgebruijck
van haer gemaect
Aen Pieter Claesz van
Brama voor d'een helfte

woont bij sijne moeder
die een wedue is die
met haer handen de cost
moet winnen,
heeft geen apparentie dat
bij inleggen wijn consumeert

en(de) Aen de minderjarige soon van Jan
Claesz van Brama voor de wederhelft

heeft een meijt

Kerckstraet
Jonch:r Andries van Outshoorn
deselve is overleden, ende sijn de kinderen
alle ongetrout, ende staen tegen
meij de huijshoudinge geheel op te breecken
en(de) het huis door een thuijnman te laeten
bewaeren
Kerckstraet
heeft 4 cleene kinderen
en een kneght en een meijt
heeft geen apparentie dat bij
inleggen wijn consumeert

Leendert Pietersz vander Plas

heeft geen apparentie dat
eenige wijn consumeert

de wed van Pieter Leendertsz van der Plas

---

5000

heeft een meijt

Dirck Cornelisz Alckemade

---

6000

heeft 2 meijsjens

d'hr. Bartholomeeus vande Velde

---

10000
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heeft 4 kinderen 't huijs
is niet apparent dat
bij inleggen wijn consumeert

Cornelis Jansz Achthoven getrout
e
met de wed van Jacob Adriaensz
Warmenoven

---

3000

heeft 4 kinderen 't huijs

Engel Adriaensz van Heemstede
e
getrout met de wed van Adriaen
Jansz van Warmenoven

---

4000

is niet apparent van
consumptie van wijn
in sijn huijs

Leendert Willemsz van Steenvoorden

---

3600

woont een nicht bij haer in
heeft geen apparentie dat
wijn inleijt

de wedue van Cornelis Pietersz
lijndraeijer met de helfte vande
boedel van Pieter Dircxsz
Wassenaer

---

3000

heeft 5 kinderen
is niet apparent dat bij
inleggen wijn consumeert

Jan Willemsz van Rijn

---

3000

is een minderjarige dochter
die bij haer oom Jan Willemsz
van Rijn inwoont

't Weeskint van Claes Huijgensz
van Houten

---

3000

is een jongman die op een
kamer woont tot Jan
Willemsz van Rijn woont,
heeft geen apparentie dat
bij inleggen wijn consumeert

Louris Matthijsz van Sonnevelt

---

4000

woont een vrouw persoon
bij hem in
is niet apparent dat
wijn consumeert

Daniel Simonsz van Nes

---

5000

Maerten Adriaensz van Rossum

---

9000

---

4000

---

3000

---

11000

De Cleij
heeft 7 kinderen en
een meijt
is niet apparent dat eenige
wijn in sijn familie consumeert

Simon Jeroensz

woont bij haer swager in
heeft geen apaprentie dat
wijn consumeert

de wed van Pieter Fransz
Onderwater

e

De Nes
heeft 6 kinderen en
een kneght
is niet apparent dat
bij inleggen wijn consumeert
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Jan Puijck van Velsen
deselve is overleden, en(de) sijn boedel verdeelt
onder de wedue en(de) vier kinderen, sonder dat
met die portie ijemant tot Noortwijck op drie
duijsent gul(den) gequotiseert is
e

---

3000

heeft een soon, en
een kneght en een meijt,
heeft geen apparentie dat
wijn inde familie consumeert

de wed van Jan Cornelisz aen Duijn

---

3000

heeft 2 soonen en een meijt
is niet apparent dat wijn inleijt

Pieter Arentsz

---

9000

heeft 6 cleene kinderen
en een kneght
is niet apparent dat
eenige wijn inleijt

Jan Cornelisz vander Speck

---

5000

heeft wel 5 kinderen

Jan Cornelisz Erffurt

---

8000

heeft 4 kinderen en een kneght
is niet apparent dat wijn inleijt

Cornelis Gerritsz Nierop

---

5000

heeft drie kinderen
en een kneght en een meijt
is niet apparent dat bij
inleggen wijn consumeert

Gerrit Jansz opde Geest

---

3000

heeft vijff kinderen en
een kneght en een meijt
heeft geen apparentie dat
bij inleggen eenige wijn consumeert

Jacob Matthijsz van Sonnevelt
s wedue

---

5000

heeft een kint en
een kneght en een meijt
en(de) woont de thuijnman van
Leeuwenhorst bij hem in
is niet apparent dat wijn
inleijt

Pieter Pietersz Fits de jonge

---

4000

Noortwijck op Zee
heeft een meijt en(de)
woont een kint vande
vrunden bij hem in

do: Cornelis van Rossum

---

15200

woont een nicht bij hem in

Willem Cornelisz de Haes met
de helft vanden boedel van Cornelis
Willemsz de Haes van Noortwijck
hier gebracht

---

6500
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Volgen nu de persoonen die tot Noortwijck sijn
coomen woonen, ende niet overgeschreven
sijn
heeft een dochter en(de) twee
susters bij haer woonen

de wedue van do: (
) van
Zaenen gecomen van Amsterdam

heeft een broederskint
bij hem woonen

mons Gijsbert van Tellighuijs
gecomen van s'Gravenhage

heeft een kneght en twee
meijsjens

de vrouw wedue wijlen den heere
van Wijck gecomen van Delft

heeft een meijt, en(de)
woont haer suster met
twee kinderen bij haer in

de vrouwe wedue wijlen d'heer
van Beveren gecomen van Sassenhem

heeft een meijt

do: Isaacus Diericx
gecomen van Haerlem

heeft een meijt

mons Adriaen Mens secretaris
rs
van Voorhout, wegens sijn huijsv
middelen gecomen van Haerlem

heeft een meijt

Mons (
) Daelder
gecomen van Oostzanen

heeft 2 kinderen en
een meijt

S J. de Roo gecomen
van Amsterdam, en(de) staet wegens
r
sijn huijsv . ouders gequotiseert
tot Dordreght

r

r

r

r

Volgen nu persoonen die beneden 3000
guldens gequotiseert of niet gequotiseert
staen, ende waervan men apparentie
soude connen hebben dat wijn in
eenige wijn in haer familie
consumeren
heeft een dochter en(de) twee
susters bij haer woonen,

de wedue van do: (

heeft 2 kinderen en
2 meijsjens, en sijn
schoonmoeder bij hem woonen

Mons Johannes le Mort franse
schoolmeester

heeft 4 kinderen en
een meijt

Mons Gijsbert van Slingelant schout
van Noortwijckerhout en van Voorhout

heeft 2 dochters t'huijs
r
een onderm
en een meijt twee
meijsjens

Mons Michiel Comans
schoolmeester

woont een winckeldochtertje
bij haer in

Juffr: Rachael du Toict
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r

heeft een meijt en
sijn schoonmoeder bij hem
woonen

Mons Pieter Adriaensz
r
Oostdam Latijnse schoolm

heeft een meijt

Mons Adrianus Petij Bailliu
en schout

heeft een meijt

Mons Adriaen Mens secretaris
van Voorhout

heeft 2 kinderen en
een meijt

doctor Daniel Paeuw
staet tegen meij van Noortwijck
te vertrecken

heeft 2 soonen

Cornelis Jansz van Langevelt

r

r

Minute Quohier tottet
doen van tauxatie van de wijn
doubelt overgelevert bij
Adrianus Petij schout
Claes Jansz Heemskerck
Thonis Timansz Geelenhuijsen
en(de) Simon Pietersz Wijckerhelt
opden 23 April 1680

Geswoorens

2018
Frans Angevaare
Noordwijk
f.angevaare@gmail.com

Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

