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Folio 1 d.d. 05-08-1569.
Op huijden den vijfden Augusti anno 1569 soe willen die testamentoors vant sterfhuijs van den heer
Jacob Cornelisz. saliger memorien cappelaen in de Ketell was, houden een boelhuijs vande
alderhande huijsrait, cleeren, beddens, linnen, tinnen en ander hantwerck, sulcxs hier bij den
substituijt van de scout van de Ketell ter presencij van den scepenen opgeveijlt sall worden ende den
hoochsten daer op biedenden sal coper wesen ende soe wie coopt sall op staende voet gehouden
wesen goe suffistante borgen te stellen, daer de vercopers mede te vreden sullen weesen ende bij
scepenen cloick genouch daer toe gekent, welcke borgen haer mits desen sullen verbinden als
principael sculdenaers elcxs een voor all renuncierende ende te buten gaende alle beneficien van de
rechten daer toe staende, vermakende dat den principael coper voor de borgen soude moeten
executeren mer sal den houder mogen doen executeren dient hem gelieven sall.
Item indien hier ijemant coste ende geen borchen stelde, soe sal men die selfde goeden weder
opveijlen, gedense meer en sall den eersten coper geen profijt wesen ende geldense min dan sal het
an hem verhalen.
Item die copers sallen dach hebben an huer beloofde penningen tot Meije dach toe naestcomende
anno 1570 binnen die selve Meij maent wel betaelt.
Item ofter eenich gebruijck viel ter verscenen dage vande betalinge dat sal men verhalen ande copers
ofte haren borge, met verbant vande erfpenningen ende willeceur recht off anders met alsulcken recht
als die voersz. testamentoors ofte de houder van desen believen sall recht te spreecken voor alle
heeren rechten ende rechteren mit alle die costen daer over gedaen.
Folio 1v.
Item soe wie coopt sal gehouden wesen op staende voet te betalen voer’t rancoen van’t pontgelt, van
elck pont Hollants een halff blanck tot profijt van de schout vande Keetell ende soe wat coop geen
pont Hollants en is, soe sal men betaelen van elcke coop een halff blanck als voer.
Item in den eersten, 2 cleijne banckgens mit een ouwe tafel, een ouwe quae stoel, is gecoft bij Jan
Ariensz. Lobbe
0-08-00
Borg: Arien Lenaertsz. Vogelbout.
Item een ouwe quae banck mit wat planckgens, is gecoft bij Dirck Jansz.
0-06-00
Borch: Wouter molenaer ende Jacob Scoudt.
Item een banckgen met wat bordegens, is gemijnt bij Commer Cornelisdr.
0-05-00
Borge: Matijs haer man ende Cornelis haer zoon.
Item een cleijn tresoortje met wat andere romelinge. is gecoft bij Bastiaen Cornelisz.
om
0-07-00
Borgen: Gerrit Jansz. Vercrocht ende Mathijs zijn stiefvader.
Somma
0-26-09
Folio 2.
Item een voetscamel met een hang tafelge, is gemijnt bij Lenaert Ariensz. om
0-11-00
Borch: Joest Jorisz. Post ende Jan Jorisz. Post.
Item een banckgen mit stallen, mit 2 plancke, zijn gecoft bij Claes Korssen in de
Noort Keetell
0-07-00
Borge: Jan Ariensz. Lobbe ende Arie Pietersz. Hoeij.
Item 2 ouwe stoelen, 3 quae sitcusgens, zijn gecoft bij Joris Cornelisz. om
0-03-00
Borch: Arent Willemsz.
Item twee tonnegens, een quae emmer, zijn gecoft bij Arien Pietersz. Hoeij
0-06-00
Borge: Cornelis Cornelisz. snier ende Jan Ariensz. Lobbe.
Item een tobbegen mit wat rommelings, is gecoft bij Katrijn Joer Quacken opt Woudt om
0-04-00
Borgen: Joest Jorisz. Post ende Lenaert Ariensz.
Somma
1-01-09
Folio 2v.
Item een halfhouwer met een bordege ende wat houten telioiren, gecoft bij Jan Jaspersz.
om
0-09-00
Borgen: Arent Willemsz.
Item een out trosoor van der ouwer wit, is gecoft bij Joris Cornelisz. om
0-22-00
Borgen: Arent Willemsz.
Item een witbomen kist, is gemijnt bij Quijrijn Cornelisz. op te Harch om
0-34-00
Borch: Arien Cornelisz. Versmits.
Item een ouwe bijt van wagefect, is gecoft bij Joris Cornelisz. om
0-23-00
Borgh: Arent Willemsz.
Item een ouwe miscorff mit een ouwe scoen, is gemijnt bij Arent Jansz. Decker om
0-10-00

Borge: Kors Jorisz. ende Arien Louwerisz.
Somma
4-08-06
Folio 3.
Item 2 barrijen, een ouwe tas met een oudt laddergen, gecoft bij Claes Kors in de
Noort Keetell om
0-07-00
Item een sloothaeck mit wat roomelinxs, is gecoft bij Jacob Florisz. tSchiedam om
0-10-00
Borgen: Jan Florisz. ende Arien Louwerisz. in de Keetell.
Item zeecker barning hout, is gecoft bij Joris Jansz. Post om
0-02-00
Borch: Jacob Jorisz.
Item 2 ouwe wielen, een as, een sleetge, zijn gecoft bij Joris Cornelisz. om
0-20-00
Borch: Arent Willemsz.
Item een nieuw Laddergen met 2 qaue laddergens, zijn gecoft bij Arie van Aerts om
0-13-00
Item zeecker tackhout, is gecoft bij Jacob Jorisz. om
0-4½-00
Borch: Joris Cornelisz.
Somma
2-06-06
Folio 3v.
Item een ouwen barch van 4 roen die den coper binnen 14 dagen nae datum van desen wech
brengen moet mettet leusige daer an, is gecoft bij Arien Hugensz. Quas om
9-00-00
Borgen: Pieter Dircksz. Verhooven ende Arien Willemsz. Plasman.

