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\bk{0}
%\item Abraham Cornelis\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-34, f~LXIIII\vo,
%12~december 1602. \ora~76-56, f~LXXIII, 17~december 1635. \ona\
%Haarlem 115, f~CXIII, 3~augustus 1616.
%\sa\ Haarlem, kast 19-177, f~181.}, garenkoper.
%Hij kocht als garentwijnder in 1592 voor
%\f900 een huis in het Klein Heiligland.\zn{\nha, \sa\ Haarlem,
%kast 19-172, f~175\vo. \ora\ Haarlem 76-29, f~CXXXI\vo,
%19~april 1592.} Voor \f4400 verkocht hij (garentwijnder)
%in 1594 een huis in de Warmoesstraat.\zn{\nha, \sa\ Haarlem,
%kast 19-174, f~186\vo. \ora\ Haarlem 76-30, f~\2LII\vo,
%31~december 1594.} In hetzelfde jaar kocht hij
%(garenkoper) voor \f1500 een
%huis in de Jacobijnesteeg.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast
%19-174, f~308\vo.} Als factoor van lang garen kocht hij in 1614
%voor \f870 een
%huis in de Tuinstraat.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-41, f~CLXXXIIII,
%21~januari 1614.} In 1629 kocht hij voor \f450 een huis in de
%Drossestraat.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-52, f~LXXXVIII\vo,
%24~april 1629.} Hij werd in 1623 diaken van de gereformeerde
%kerk.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Rood 214, f~17\vo, 4~april 1623.}
%In 1641 werd hij wegens zijn impotentie vervangen als keurmeester
%van het lange garen.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Rood 219, f~70\vo,
%5~maart 1641. Vgl. Rood 216, f~138\vo, 15~november 1633.}
%In 1586 testeerde hij met zijn vrouw Annetgen Gerryts van
%Middeldonck en woonde hij in Het Blauwe Lam aan de Grote Markt.\zn{\nha,
%\ona\ Haarlem 6, f~\2LXXXIII, 11~juli 1586.} Een jaar later sloot
%hij huwelijkse voorwaarden met Josyntgen Gillis van
%Schelstraten.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 7, f~CXLVIII, 17~augustus
%1587.} Met haar testeerde hij in 1606 op zijn ziekbed ten behoeve van
%hun zoon Cornelis Abrahams. Elk van de testateurs vermaakte
%\f300 aan de armen van hun gemeente (door Abraham gespecificeerd
%als die van Lenaert Clock en zijn volgelingen -- mennisten) en
%\f50 aan de gemene armen.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 55, f~22\vo,
%21~september 1606.} Jozyntgen (weduwe in 1607\zn{\nha, \ona\ Haarlem 55,
%f~161\vo, 24~oktober 1607.}; zij hertrouwde in 1608 met Barent
%Roeloffs\zn{\nha, \ona\ Haarlem 55, f~181, 11~januari 1608; f~183,
%21~januari 1608.}) was een dochter van Jelis van
%Schelstraten en Janneken Verkelst.\zn{nha, \ona\ Haarlem 55,
%f~75, 7~februari 1607.}
%In 1589 is sprake van Trijntgen Henricx, weduwe van de
%garentwijnder Cornelis Henricx, haar zwager Reynier van
%Hogersteyn en haar zoon Abraham Cornelis.\zn{\nha, \ora\
%Haarlem 78-4, f~CLXII, 13~april 1589.}
\item Abraham Gerrits, linnenwever uit Woensel, werd in 1589 met attestatie
van Harlingen lidmaat van de gereformeerde gemeente.\zn{\kr 98, p.~96,
29~september 1588.}
\item Abraham van Goerle, vrijgezel uit Tilburg in de Grote Houtstraat, geboren
rond 1570, trouwde op 10~december 1600 met Mayken van Carrebroeck, jongedochter
uit Gent in het Klein Heiligland. In 1600--1601 prijkt zijn naam op de lijst van
701~leden van het smalweversgilde.\zn{\nha, Gildenarchieven Haarlem 298.} In
1630 wordt hij reder van smallen genoemd.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 155, f~245,
6~augustus 1630.} Hij was een zoon van Willem Adriaenssen van Goirle,
linnenwever uit Tilburg te Haarlem, en van Maeyken van Son. Zijn enige kind was
Jan Abrams van Goorel.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 122, f~385, 27~oktober 1655.}
%Onduidelijk is, of hij dezelfde was als de
%Abraham Willems wiens weduwe Annitgen Gerrits in 1589 voor \f326

%een huis in de Witte Herensteeg verkocht aan de vlaskoper Jan
%Lamberts.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-169, f~146.}
%Hans van Goorl te Haarlem was gehuwd met de enige erfgename van haar broer
%Joost Gillis van Aalst.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 130, f~LXXXIII, 29~maart 1628.}
\item Abraham Hendricks uit Eindhoven trouwde op 25~juli 1581 met Mayken
Geverts, eveneens uit Eindhoven. Aangezien zijn zus Hilleken, gehuwd met Henrick
Thielmans, zich van Stratum noemde, zal Abraham vandaar geboortig zijn
geweest. Maykens vader, Gevert Henricx van bij Eindhoven, had zich te Haarlem
gevestigd, haar moeder, Yeffken Vrancken, was overleden te Eindhoven. In de
winter van 1587--1588 overleed Abraham met achterlating van Mayken als weduwe en
hun weeskinderen Henrick (4\half~jaar) en Gevert Abrahams (2\half~jaar). Zij
werden bevoogd door Henrick Thielmans [uit Eindhoven], Maykens oom. In de
nalatenschap bevond zich het huis Het Paradijs in de Kleine Houtstraat.\zn{\nha,
\ona\ Haarlem 33, f~CLXXXII, 24~april 1588.}
\item Abraham Pompen, vrijgezel uit Eindhoven, was in 1594--1615 lid van het
kloveniersgilde van Haarlem\zn{\nha, Schutterij Haarlem 29-1, ff~12\vo, 43\vo,
55\vo, 69. Idem 30, ff~24\vo en 51\vo.} en trouwde daar op 30~januari 1596 met
Heylken Hendrickx, jongedochter uit Eindhoven, en woonde toen in de
Barteljorisstraat. In hetzelfde jaar werd hij lidmaat van de gereformeerde
gemeente; hij woonde toen op de Krocht.\zn{\kr 99, p.~11, 12~juli 1596.} Hij was
garenkoper.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e O114a, f~CIII, 21~juli
1594.} In 1602 kocht hij voor \f2050 een huis in de Grote Houtstraat naast zijn
vader Pieter.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-34, f~XVIII\vo, 9~maart 1602. \ora\
78-6, f~II$\rm^c$XXXV, 15~oktober 1608. \ora~78-7, f~\2XXXV, 15~oktober 1608;
i.m., 4~oktober 1610.} Aan zijn broer Michiel verkocht hij in 1610 voor \f1550
een huis in de Grote Houtstraat.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-38, f~CLXI, 2~oktober
1610.} In 1604 was hij aalmoezenier van de Brabantse armen.\zn{\nha, \sa\
Haarlem, Rood 211, f~III, 20~januari 1604.}
%INVULLEN:ouders
\item Abraham Willems van bij Eindhoven, 15~jaar oud, was in 1586 spoeler bij
Jan Gosens. Hij kreeg een eenmalige uitkering.\zn{\nha, Burgerweeshuis Haarlem
6, f~XXXVI.}
\item Abraham Willems van den Water alias Van Asten\zn{Te Eindhoven verkocht in
1578 Abraham Willem Jans van den Water een rente: \rhce, \ora\ Eindhoven
1549-II, f~116, 4~maart 1578; vgl. f~116, 30~juli 1577.} was een zoon van de
gereformeerde en verbannen Willem van de Watere van Aalst, schepen van
Eindhoven\zn{Zie hierna bij zijn broer Claes.} en van vermoedelijk Clara van
Asten.\zn{Melssen, {\em Kohieren van de honderdste penning van Eindhoven\/},
150, 152.} In 1585--1587 wordt hij gezien als Abram Willems van Asten als
lidmaat, ouderling, diaken en cathechesant van de gereformeerde gemeente in
Goch.\zn{Van Booma, {\em Communio clandestina\/}, I, 301, 305, 310, 313, 439; I,
3-5.} Met zijn vrouw Maiken Anthonis uit Eindhoven in Brabant, woonachtig {\em
opde Kroft neffens de Fonteine\/}, werd hij in 1587 lidmaat van de gereformeerde
gemeente te Haarlem.\zn{\kr 98, p.~77, 3~juli 1587.} Hij was linnen-lakenreder,
toen hij in 1588 voor \f800 een huis kocht in het Klein Heiligland.\zn{\nha,
\sa\ Haarlem, kast 19-168, f~144. Vgl. \sa\ Haarlem, Rood 210, f~IX, 2~maart
1589.} In 1592 kocht hij voor \f700 een huis, eveneens in het Klein Heiligland;
hij heette toen Abraham Willems van der Water uit Eindhoven in Brabant.\zn{\nha,
\ora\ Haarlem 76-29, f~CLXXXII\vo, 31~december 1592.} Als Abraham Willems, {\em
reeder van linnewaet\/} uit Eindhoven, verkocht hij in 1591 voor \f370 een kamer
in het Klein Heiligland.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-171, f~191\vo.}
%Onduidelijk is, of hij dezelfde was als de Abraham
%Willems wiens weduwe Annitgen Gerrits in 1589 voor \f326 een huis
%in de Witte Herensteeg verkocht aan de vlaskoper Jan
%Lamberts.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-169, f~146.}
Abraham Willems uit Eindhoven kocht in 1592 voor \f700 plus de lasten van \f100
een huis in het Klein Heiligland.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-172, f~197\vo.}

Maiken Anthonis, laatst weduwe van Jan Antheunis, testeerde in 1629 ten gunste
van haar voorkinderen Henrick Abrahams, wijlen Claertgen Abrahams, wijlen
Anneken Abrahams en Maijcken Abrahams.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 147, f~CVI, 21~mei
1629.} Henrick verkocht in 1610 als erfgenaam van zijn zusters het versterf van
zijn vader te Eindhoven.\zn{\rhce, \ora\ Eindhoven 1582, f~24\vo, 3~juli 1609.}
\item Abraham Willems, jonggezel uit Woensel in de
30~januari 1605 met Heylken Grebbers, jongedochter
Gierstraat. In 1605--1611 werden vier kinderen uit
gedoopt. In 1613 werd Aeltgen gedoopt, dochter van
en van Aeltgen Robberts.

Voorkamp, trouwde op
uit Amsterdam in de
dit huwelijk gereformeerd
Abraham Willems uit Woensel

\item Adam Joris\zn{\nha, \ora\ Haarlem 78-7, f~LXI, 4~juni 1604.}, linnenwever
uit Eindhoven, machtigde in 1594 als vader van Lysken (geboren in 1573), Heylken
en Janneken (geboren in 1574), zijn voordochters bij Tryntgen Peter Tingieters
uit Geldern, hun voogd Cornelis van Weert te Goch om land buiten Geldern te
verkopen.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e O114a, f~LXXIX\vo,
16~januari 1594.} Tryntgen was omstreeks 1582 te Haarlem overleden.\zn{\nha,
\ona\ Haarlem 37, f~XXXVI, 5~november 1594.} Adam was ziek, toen hij in 1604
testeerde; zijn voordochters Lysbeth, Janneken en Heylken kregen elk
\f6.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 44, f~XLVII, 24~november 1604.} In hetzelfde jaar is
hij overleden met achterlating van zijn weduwe, Hillegont Joosten, en vijf
kinderen, met name Joris, Salomon, Joost, Ytgen en Eva. Hillegont leende in 1614
geld van Pieter Jans uit Helmond en verbond haar huis in de Sint-Michielsstraat
(thans deel van de Lange Annastraat) als onderpand.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 78-9,
f~CXV, 12~mei 1614.} In 1620 was de jongste van de kinderen 20~jaar oud.
Hillegont had als weduwe de touwtjes maar moeilijk aan elkaar kunnen knopen,
omdat haar man slechts een woning in de Annastraat had nagelaten, belast met
\f200, en enkele lopende schulden. Zoon Joris had bij zijn huwelijk \f180 aan
bruiloftskosten, kleding, weefgetouw en garen meegekregen, dochter Ytgen, toen
zij trouwde met Franchois van Elslandt Gysberts (garenbleker in de Kleine
Houtstraat\zn{\nha, \ora\ Haarlem 78-4, f~CLI\vo, 10~januari 1589.}), voor \f130
aan bruiloftskosten, een manteltje, een borst, een bed, een scheerraam, een
klein oud bedje en een kist.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 91, f~XI\vo, 24~januari
1620.} In 1594 en 1600 noemde Adam Joris zich van Goch; zoals veel van zijn
stadgenoten zal hij eerst daarheen zijn ge\"emigreerd. In Haarlem woonde hij in
de Annastraat.\zn{\nha, \ora~78-6, f~CLXVIII\vo, 30~maart 1600.} Ook zijn
dochter Janneken Adams, die trouwde met de linnenwever en vleeshouwer Rogier van
den Abele uit Eregem in het land van Aalst, noemde zich (geboortig) van
Goch.\zn{Schelhaas, \ah Een Haarlemse familie Van den Abeele'', 71.}
\item Adriaen Adriaens uit Oosterwyck in Brabant (Oisterwijk) kocht in 1598 voor
\f175 een kamer in de Nieuwe Molenstraat.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-178,
f~155.} In 1626 -- hij was toen ongeveer 70~jaar oud -- werd hij opgenomen
in het oudemannenhuis.\zn{\nha, Oudemannenhuis Haarlem 39, f~32, 15~augustus
1626.\SetRef{uitzet}} Daar schoot hij zichzelf in mei 1627 een kogel door het
hart.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Rood 45-1, f~27, 11~mei 1627.} Strijdig met dit
bericht is, dat hij in 1630 uit het tehuis werd gezet {\em om sijn quaet
leven\/}.\BackRef{uitzet}%INVULLEN
\item Adriaen Andries uit Oirschot woonde in de Smedestraat toen hij in 1579
werd geregistreerd als lidmaat van de gereformeerde gemeente.\zn{Hamers, \ah
Lidmaten en attestaties'', 131.} Hij trouwde op 14~mei 1585 a;s vrijgezel met
Anneken Alberts, jongedochter uit Haarlem.
\item Adriaen Thoniss, jonggezel uit Heeze in de Gierstraat, trouwde op
25~juli 1604 met Catharina Verham, jongedochter uit Menen in de Gravinnesteeg.
Mogelijk is hij identiek aan Adriaen Thunis uit Leende (een dorp dat samen een
schepenbank vormde met Heeze), wiens dochter bij Catelijn Coenraets in 1606
gereformeerd werd gedoopt.

\item Adriaen Aernts van Oosterwyck (Oosterwijk bij Gorinchem of Oisterwijk in
de meierij van Den Bosch) kocht in 1608 een huis in het voormalige
Sint-Annenconvent in de Oude Doelstraat en verkocht het in 1626.\zn{\nha, \ora\
Haarlem 76-36, f~CLXXX, 3~februari 1608. \ora~76-50, f~\2VIII, 20~augustus 1626.
Vgl. \ora\ Haarlem 78-11, f~CXCIIII\vo, 10~juli 1623.}
\item Adriaen Christiaens uit Weert verkocht in 1606 voor \f800 een huis aan de
stadsvesten bij de Grote Houtpoort.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-34, f~\2LXV\vo,
19~januari 1606. \ora~76-35, f~CL\vo, 28~januari 1606.} In hetzelfde jaar staat
zijn naam op de ledenlijst van de Oude Schutterij.\zn{\nha, Schutterij Haarlem
29-1, f~57\vo.} Voor \f1800 kocht hij in 1614 een huis in de
Frankesteeg.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-41, ff~CXCI\vo, CXCII, 4~februari 1614.}
%Maycken Adriaens was zijn weduwe in 1622.\zn{\nha, \ora\
%Haarlem 47-5, f~10, 11~maart 1622.} Aangezien zijn boedel
%onder curatele stond, zal hij insolvent zijn overleden.\zn{\nha,
%\ora\ Haarlem 47-5, f~11, 15~maart 1622; f~53\vo, 13~september
%1623.}
\item Adriaen Franss uit Gestel was gehuwd met Lijsbeth Jans uit Gestel, weduwe
van Wouter Thys uit Strijp. In 1593 was zij moeder van een voorzoon Mathys van
17~jaar en van de nakinderen Frans en Jan van 10 en 8~jaar. Zij had geen
goederen in Holland, wel in Brabant.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 36, f~XCVIII\vo,
8~september 1593.}
\item Adriaen Gerrits, linnenwever uit Gemert, trouwde op 25~juli 1599 als
vrijgezel in de Gierstraat met Truyken Jans, jongedochter uit Woensel in de
Warmoesstraat. Zij was eerder in dat jaar samen met haar zus Janneken lidmaat
van de gereformeerde gemeente geworden en hij volgde in 1600; zij woonde bij
Joos de Pottere in de Kruisstraat en hij aan de Oude Gracht, terwijl Dirric van
den Heuvel [uit Weert] zijn getuige was.\zn{\kr 99, p.~40, 13~januari 1599;
p.~53, 29~maart 1600.} Hij kocht in 1603 een kamer en een erf met een weefwinkel
in het voormalige Sint-Annenconvent in de Sint-Michielsstraat (Lange Annastraat)
en verkocht deze in 1609.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-34, f~XCV\vo, 19~januari
1603. \ora~76-37, f~XV\vo, 18~januari 1609.} In 1606 verkocht hij voor \f800 een
huis in de Gierstraat.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-35, f~CXLII, 13~januari 1606.}
Zijn weduwe, inmiddels hertrouwd met de linnenwever Pieter van den Carniere,
verkocht in 1614 voor \f500 een huis in de Korte Houtstraat.\zn{\nha, \ora\
Haarlem 76-41, f~\2LXXIX\vo, 21~november 1614. Vgl. \ora~78-9, f~XXX\vo, 11~mei
1613.}
\item Adriaen Ghysberts, linnenwever uit Weert, woonachtig op de Krocht bij
Marchelis Jans, werd in 1595 lidmaat van de gereformeerde gemeente. Getuige was
Thys Mathijsen [uit Riethoven?].\zn{\kr 99, p.~4, 6~oktober 1595.} Op 6~augustus
1596 trouwde hij met Lyntken Dircx uit Gestel. Hij gaf in 1598 een machtiging om
te Dommelen land te verkopen.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 39, f~XVIII, 27~maart
1598.} In 1600 kocht hij voor \f800 een kamer in de Gierstraat.\zn{\nha, \ora\
Haarlem 76-32, f~II$\rm^c$XXXVIII, 24~december 1600.}
\item Adriaen Jans\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-39, f~LXIX, 12~februari 1611;
f~LXXII\vo, 14~februari 1611.}, linnenwever uit Aalst in Brabant, woonde in de
Zijlstraat, toen hij op 10~mei 1594 trouwde met Lijsbeth Jans uit Grave. Hij was
woonachtig in de Annensteeg, toen hij in 1600 werd aangenomen als lidmaat van de
gereformeerde gemeente.\zn{\kr 99, p.~58, juli 1600.} In 1601 kocht hij voor
\f250 een kamer met een erf en een weefwinkel in het
Sint-Annenconvent.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-33, f~XCVI, 24~april 1601.} Van
Adriaen Gerrits uit Gemert kocht hij in 1603 een kamer met een erf en een
weefwinkel in het Sint-Annenconvent in de Sint-Michielsstraat (Lange
Annastraat).\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-34, f~XCV\vo, 19~januari 1603.}
\item Adriaen Jan Hermans\zn{\nha, \ona\ Haarlem 42, f~CLXV\vo, 1~maart 1603.},
vrijgezel uit Helmond in de Kleine Houtstraat, trouwde op 30~december 1601 met

Stynken Lamberts, jongedochter uit Goch aan de Oude Gracht. Hun kinderen lieten
zij gereformeerd dopen. Zij testeerden in oktober 1602.\zn{\nha, \ona\ Haarlem
42, f~XCVI\vo, 29~oktober 1602.} Als weduwe verkocht Stynken in 1603 met de
overige kinderen van Jan Hermans, haar schoonvader, een huis achter de Ameyde te
Helmond.\zn{\rhce, \sa\ Helmond 3818, p.~38, 14~juli 1603.} Zij hertrouwde op
29~februari 1604 met Jan Govaerts, schout van Velsen.
\item Adriaen Jans uit Nuenen in Brabant in de Zijlstraat trouwde op 24~maart
1596 met Anneken Jacobs uit Helmond. Hij woonde bij Jacob van Turnhout in de
Witte Herenstraat, toen hij in 1597 lidmaat werd van de gereformeerde gemeente;
zijn broer was getuige.\zn{\kr 99, p.~19, 4~april 1597.} Wellicht was hij
identiek aan de wever Adriaen Jans die in 1593 voor \f1100 en de lasten van
\f400 een huis kocht in de Gasthuisstraat.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-173,
f~177.}
\item Adriaen Jans\zn{\nha, \ona\ 42, f~X\vo, 11~juli 1602.} uit Riethoven
verkocht in 1593 voor \f1162 een voorhuis met de keuken en een zomerhuis in de
Gasthuisstraat en in 1603 voor \f330 een huis in de Keizerstraat, {\em daer de
roode roos van Provencen vuijtsteeckt\/}.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-30,
f~XIII\vo, 23~januari 1593; f~CIX\vo, 31~december 1593. \ora~76-34, f~CXXVI,
27~januari 1603.} Hij trouwde met Adriana Peter Lambrechts, weduwe van Cornelis
Pieters Verhaert.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 40, f~CLIX\vo, 7~juli 1600.}
\item Adriaen Jans, linnenwever uit Veldhoven in het Sint-Annenklooster
tegenover de Splenten tuyn, werd in 1603 lidmaat van de gereformeerde
gemeente.\zn{\kr 99, p.~102, 10~oktober 1603.} In dat jaar verkocht hij een huis
in de Annastraat naast Arent Henricx, linnenwever uit Helmond, Claes Willems,
linnenwever uit Eindhoven, en Joachim Jans uit Dommelen.\zn{\nha, \ora\ Haarlem
76-34, f~CLXXXVII\vo, 23~oktober 1603.} Hij was gehuwd met Dierickjen Henricx,
bij wie hij vader werd in 1599 en 1602.
%\item Adriaen Joosten van Houte van Eygen bij Aalst aan de stadsvesten bij de
%Annasteeg trouwde op 12~juli 1592 met Barbel Jans uit Woensel
%en werd in 1595 lidmaat van de gereformeerde gemeente.
%Getuige was Aert Joosten [uit Tongelre].\zn{\kr 98, p.~153,
%7~juli 1595.} In 1607 verkocht hij voor \f132 een huis buiten de
%Kruispoort.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-36, f~CXXVI\vo, 19~december
%1607.} Samen met Jan Claes van Aalst kocht hij in 1609 een opstal
%aan de Kruisweg buiten de Kruispoort.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-37,
%f~CXLIV\vo, 2~augustus 1609.} Barbel, zijn weduwe, verkocht in 1625,
%geassisteerd door haar zoon Jan van den Houte, een erf buiten de
%Kruispoort.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-50, f~LIIII\vo, 12~juni
%1625.}
%Aaigen in het land van Aalst, Vlaanderen
\item Adriaen Pieters\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-2, ongef., 2~juni 1589; 14~maart
1595; 9~februari 1596; 20~juli 1596. \ora~47-3, f~XXVII\vo, 16~augustus 1597.
\sa\ Haarlem, Rood 211, f~LXXVII\vo, 6~april 1607; f~CXIX\vo, 19~december 1608;
f~CXIX\vo, 28~april 1609. Restant Ensched\'e O114a, f~CLXV, 3~juni 1595;
f~CLXVI,
12~juni 1595; f~CLXXII\vo, 12~juli 1595; f~CLXXIII, 14~juli 1595; f~CLXXIII\vo,
14~juli 1595.} uit Eindhoven, vermeld in 1592--1595.\zn{\nha, \sa\ Haarlem,
Restant Ensched\'e O114, f~II$\rm^c$V, 31~januari 1592.} Hij leverde in 1594 elf
lijnwaden aan de koopman Joost de Vogele, waarbij een conflict ontstond over het
onbevoegd {\em ruggen\/} (merken) van de stoffen.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant
Ensched\'e O114a, f~CXLIII\vo, 28~januari 1595; f~CXLIIII\vo, 30~januari 1595;
f~CXLIIIII, 6~februari 1595; f~CLVII\vo, 14~april 1595; f~CLVII\vo, 12~juli
1595; f~CLIX, 28~april 1595.}
\item Adriaen Pieters\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-3, f~298\vo, 6~mei 1608;
f~299\vo, 2~juni 1608. \ora~47-4, f~CLV\vo, 3~januari 1615; f~\2XXVIII\vo,

23~juli 1618.}, smalwerker uit Strijp, wedde in 1603 om een door hem geweven
stuk grofgrein met Joachim Janss uit Dommelen dat \db, toen belegerd door
Maurits van Nassau, binnen twee maanden zou vallen.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 74,
f~CXXXVI, 22~september 1603.} In 1615 was hij gegoed in de Heer
Tatingsteeg.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-42, f~XL, 23~februari 1615.} Hij werd in
een protocol van notaris Michiel van Woerden in een akte uit 1619 zowel Van
Strijp als Van den Heuvel genoemd.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 26, f~\2LXXXIII,
3~juni 1619.} In 1606 kocht hij als Ariaen Peters op (?) den Heuvel in het
Crayenest veertien loten voor het oudemannenhuis.\zn{\nha, Oudemannenhuis
Haarlem 3-24, no.~48.} Adriaen, zijn ongehuwde zusters Katelijn en Sara en zijn
met Pieter Swaen gehuwde zus Mayken deelden in 1643 de nalatenschap van hun zus
Perijntje met haar weduwnaar Jan Everaerd, koopman te Amsterdam.\zn{\gaa, \ona\
Amsterdam 1067, f~58, 21~mei 1643.} In 1649 testeerden Adriaen en Katelijn
Pieters van den Heuvel, beiden ongehuwd woonachtig aan de Kraaienhorstergracht,
ten behoeve van genoemde Maeijcken (met haar man Pieter Swaen) en
Saertge.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 121, f~613, 31~oktober 1649. \ona~169, f~318,
20~augustus 1643.} Hij werd begraven op 6~november 1649.
%Jacob en Catherijntgen Adriaens, kinderen van Gerevijntgen Buijs, weduwe
%van Adriaen Pieters van den Heuvel, vu 1633.\zn{\nha,\ona\ Haarlem 133,
%f~323, 26~oktober 1633.} Gerrevijntgen had in 1624 als weduwe, gezien haar
%leeftijd in een goede conditie, een codicil gemaakt ten gunste van hun
%dochter Sara van den Heuvel, gehuwd met Jan Jans. Zij en Adriaen hadden
%op 19~december 1619 getesteerd voor Cornelis Jans Verbeeck.\zn{\nha, \ona\
%Haarlem 125, f~XVIII\vo, 28~november 1624.}
\item Adriaen Roelofs\zn{\nha, \ona\ Haarlem 43, f~XIII, 18~juli 1603. \ona~126,
f~190, 28~januari 1626.}, linnenwever uit Gestel bij Eindhoven in de
Schagchelstraat, geboren rond 1554, woonde te Antwerpen tot de Spaanse
verovering in 1585 en te Goch\zn{\gaa, \ona\ Amsterdam 6, f~15, 9~september
1586.} voor hij zich in Haarlem vestigde. Hij testeerde met zijn zieke vrouw
Susanna Cristiaens Langedul\zn{\nha, \ona\ Haarlem 41, f~LXXV\vo, 13~juni 1601.}
uit Breda in 1605 ten gunste van hun dochter Mayken.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 192,
deel~1649, f~124, 28~oktober 1649.} Op 30~oktober 1581 waren zij huwelijkse
voorwaarden overeengekomen; getuigen waren Evert Henricx Raymakers uit Eindhoven
en Pieter Jans uit Rixtel, poorters van Haarlem.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 44,
f~\2XXI, 7~november 1605.} Adriaen verklaarde in 1613 dat hij lange tijd een
compagnieschap had gevormd met Willem Matheus, ook uit Gestel.\zn{\nha, \ona\
Haarlem 24, f~CLXIIII\vo, 24~oktober 1613.} In 1628 vroegen hij en zijn
consorten hulp aan de Staten-Generaal bij het terugkrijgen van de goederen op
het schip van Frans Fransen, dat zonder bemanning was terechtgekomen in
Boulogne-sur-Mer en daar was opgebracht.\zn{\na, Resolutie Staten-Generaal,
13~april 1628.}
%\item Adriaen Vermote van Aarle-Beek kocht in 1594 voor \f878 een huis
%aan de stadsvesten bij de Grote Houtpoort.\zn{\nha, \sa\ Haarlem,
%kast 19-174, f~170.}
\item Adriaen van Valle uit Helmond kocht in 1609 voor \f1700 een huis in de
Anegang.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-37, f~\2XXII\vo, 24~december 1609.}
\item Adriaen Wouters uit Weert in de Witte Herenstraat tegenover {\em de Gulden
Croone\/} werd in 1600 gereformeerd lidmaat.\zn{\kr 99, p.~62, 6~oktober 1600.}
Het jaar daarvoor was hij getrouwd met Anneken Willems uit Eindhoven. Zij
hertrouwde in 1603 met Andries Faes uit Weert.
\item Adriaen Willems uit Eindhoven, dan woonachtig te Harlingen, handelde in
1587 als oom en voogd van Jan Willems, zoon van Belie Jans (zus van wijlen zijn
vrouw) bij Willem Geryts Bol, grootschipper.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 33, f~XVIII,
3~oktober 1587.} Als hij in Haarlem heeft gewoond, komt hij in aanmerking voor
identificatie met Adriaen Willems, die in 1582--1583, 1586--1587 en misschien

1616--1617 ouderling was van de gereformeerde gemeente.\zn{Spaans, {\em Haarlem
na de Reformatie\/}, 286.}
\item Albert Egberts uit Helmond, een 15~jarige spoeler in dienst van Wouter
Tueniss in de Koningstraat, verdiende in 1584 niet meer dan \f7 per jaar en
ontving daarom een eenmalige uitkering.\zn{\nha, Burgerweeshuis Haarlem 6,
f~XXI.}
\item Aelbert Gerits, vrijgezel uit Gestel (ook van Eindhoven afkomstig
genoemd\zn{\nha, \ona\ Haarlem 26, f~LXXXIX\vo, 25~juni 1618.}), trouwde in
januari 1580 met Aef Pieters, jongedochter op het Spaarne. Hij was in 1594
getuige bij het testament van Willem Henricx, linnenwever uit Dommelen.\zn{\nha,
\ona\ Haarlem 36, f~CLXXXII, 25~februari 1594.} Mogelijk kan hij worden
ge\"identificeerd met Aelbert Gerryts (z.pl.), wiens vrouw Geert Peters in 1587
een verklaring aflegde aangaande een sterfhuis\zn{\nha, \ona\ Haarlem 7, f~CLII,
22~augustus 1587.}, maar in 1613 was er een Aelbert Gerrits, gehuwd met
Susanneken Hugaerts.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-4, f~CII\vo, 21~februari 1613.}
In 1589 was Aelbert getuige bij het aannemen van een lidmaat uit Woensel bij de
gereformeerde gemeente.\zn{\kr 98, p.~91, 27~juni 1589.} De linnenwever Aelbert
Gerryts (z.pl.) had in 1586 twee {\em webbe lakens\/} op zijn getouw staan, die
hij maakte voor de schrijnwerker Philips Gerryts, maar er was wegens een eis van
\f25 wegens de koop van een huis beslag op gelegd.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-1,
p.~682, 9~juni 1586.}
\item Aelbert Joris uit Stratum, geboren in 1552, vermeld in 1606 en
1610.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 45, f~LXVI\vo, 8~mei 1606. \ona~47, f~XI\vo,
27~november 1608.}
\item Aelbert Henricx, jonggezel uit Helmond aan de Oude Gracht, trouwde op
19~januari 1599 met Lisken Willems, jongedochter uit \db\ in de Korte
Margarethastraat.
\item Aelbert Jans uit Aalst woonde voorheen te Heeze in Brabant en werd in 1583
samen met zijn vrouw Adriaentgen en dochter Anna lid van de gereformeerde
gemeente, met attestatie van Zaltbommel.\zn{\kr 98, p.~37, 29~juni 1583.} In
1594 jaar testeerde hij met zijn zieke vrouw Adriaentgen Peters Verbeeck ten
gunste van de langstlevende. Getuigen waren Michiel Dierx uit Gelderp (Geldrop)
en Jan Claess uit Gemert.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 8, f~IIII$\rm^c$LXXX, 7~juli
1594.} Hij was wellicht Aelbert Jans, linnenwever uit Heeze, die in 1597 voor
\f400 een huis aan de Bakenessergracht kocht.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-31,
f~CLXXVI\vo, 2~januari 1596.} Deze was in 1597 71~jaar oud.\zn{\nha, \ona\
Haarlem 12, f~\2XXX, 12~november 1597.}
\item Aelbert Jans\zn{\nha, \ona\ Haarlem 45, f~LXVI\vo, 8~mei 1606. \ona~47,
f~XI\vo, 27~november 1608.} uit Stratum te Haarlem, vermeld in 1606 en 1608,
geboren rond 1552.
\item Sander Aerts\zn{\nha, \ona\ Haarlem 42, f~CLIIII\vo, 17~februari 1603.}
uit Gestel, {\em lijnwatier\/} te Haarlem, machtigde op 13~juli 1606 voor
schepenen aldaar Jacob Willems te Strijp om een schepenschuldbrief te Oirschot
te innen. Door de roerige tijden was de betreffende rentebrief in het ongerede
geraakt.\zn{\rhce, \ora\ Oirschot 146, f~102, 11~september 1606.} In 1601 had
hij voor \f600 een huis in de Minderbroersstraat gekocht.\zn{\nha, \ora\ Haarlem
76-33, f~CXL\vo, 17~december 1601.} Lijsbeth Aerts, zijn weduwe, geassisteerd
door Thys Wouters, linnenwever uit Gestel, en Cornelis Pieters, linnenwever uit
Woensel, verkocht in 1609 aan Corstiaen Keldermans [uit Eindhoven] voornoemd
huis voor \f725.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-37, f~\2XXIII\vo, 24~december 1609.}
In 1611 hertrouwde zij (Lysbeth Ariaens uit Oirschot) met Abraham Willems uit
Eindhoven.

\item Sander Henricx, linnenwever uit Helmond, getuigde in 1584 bij het
huwelijkscontract van Ghysbrechts Jaspers uit Helmond, een beroepsgenoot, met
zijn vrouw.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 31, f~\2XVI, 24~mei 1584.}
\item Ambrosius Bastiaens\zn{\rhce, \sa\ Helmond 3819, p.~161, 9~maart 1607.
\sa~3823, p.~25, 23~juli 1611.} uit Helmond bij het Sint-Jacobsgasthuis werd in
1604 lidmaat van de gereformeerde gemeente.\zn{\kr 99, p.~115, 6~oktober 1604.}
Hij trouwde op 30~september 1607 als jonggezel in de Hagelstraat (thans
Hagestraat) met IJken Gerbrants, jongedochter uit Kampen in de Bekestraat. Hij
was een zoon van Bastiaen Bruystens (Ambrosius) en Meriken Henrick Thijs, die te
Helmond in de Veestraat woonden.\zn{\rhce, \sa\ Helmond 3817, p.~9, 8~februari
1597.} Met de kinderen van zijn broer Henrick verkocht hij in 1607 een van zijn
vader ge\"erfde hofstede aan {\em dat Veetsche pat\/} te Helmond.\zn{\rhce, \sa\
Helmond 3819, f~81, 9~maart 1607.}
\item Andries Adriaens, bakker uit Besoijen in de Langstraat, maakte in 1605 met
zijn vrouw Cathelijne van den Berge uit Kortrijk een testament. De armen van hun
gemeente zouden $\frac{3}{8}$ van hun nalatenschap erven. Zij woonden buiten de
Janspoort.
%INVULLEN:bron. Zie Stuve, \ah De dienaarschap''.
%INVULLEN:is Besoijen meierijs?
\item Andries Huibers uit Veldhoven, woonachtig bij Jacob de Coninck, werd in
1587 lidmaat van de gereformeerde gemeente; getuige was Henrick Hermans van
Veldhoven.\zn{\kr 98, p.~70, 27~maart 1587.} In 1585 wordt hij vermeld als
woonachtig in de Zuiderstraat en in 1586 als wever aan de Oude Gracht; de
12~jarige Lucas Jochums uit Veldhoven werkte in 1585 bij hem als spoeler en de
16-jarige Jan Pieters uit Veldhoven leerde in 1586 bij hem het vak.\zn{\nha,
Burgerweeshuis Haarlem 6, f~III.} Hij trouwde met Grietgen Adams en in 1588 werd
hun zoon Horst geboren. Met Grietgen en hun dochter Hendricxken woonde hij in
1598 in de Zaksteeg; zij vertrokken toen met attestaties van Haarlem en Overzee
naar Zutphen.\zn{\nha, \dtb\ Haarlem 47, p.~330, 5~april 1598; i.m., 8~april
1598.} Gedrie\"en werden zij in 1602 met attestatie van Sneek aangenomen als
lidmaten van de gereformeerde gemeente; toen woonden zij in de
Helmbrekersteeg.\zn{\kr 99, p.~85, 12~juli 1602.}
\item Andries Jans uit Den Dungen, hopkoper, vermeld in 1594.\zn{\nha, \ora\
Haarlem 47-2, ongef., 16~juni 1594.}
\item Andries Jans\zn{\nha, \ona\ Haarlem 46, f~LXXV\vo, 8~september 1607.
\ona~75, f~XXXV, 23~maart 1604.} uit Gemert, geboren rond 1578, maakte in 1603
zijn testament en vermaakte aan zijn vader, Jan Andriess, \f100. Zijn broers
Pieter en Claes kregen elk eveneens \f100 en de overige erfgenamen waren
Willemken en Henricxken, kinderen van zijn zus Aeltgen Jans.\zn{\nha, \ona\
Haarlem 42, f~II$\rm^c$XXXVII\vo, 21~juni 1603.} Hij ondertrouwde op 1~januari
1612 met Betgen Cestelot van Kortrijk en woonde toen in de Zijlstraat.
\item Andries Keldermans\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Rood 212, f~212\vo, 26~januari
1621.}, jonggezel uit Riethoven in de Achterstraat, trouwde op 5~maart 1602 met
Marijke Hermans, jongedochter uit Overzee in de Klerksteeg. In hetzelfde jaar
werd hij lidmaat van de gereformeerde gemeente; hij woonde toen in de
Keizerstraat {\em inde Roye Proveur Roose\/}.\zn{\kr 99, p.~89, 4~oktober 1602.}
Een jaar later werd Marijke lidmaat; zij woonden toen in de Keizerstraat en
gingen wonen in de Korte Zijlstraat.\zn{\kr 99, p.~96, 28~maart 1603.} Hij
woonde in de Achterstaat achter de brouwerij De Leeuw, toen hij in 1606 loten
kocht voor het oudemannenhuis; hij schreef zich in onder het motto: {\em Den
paus van Romen met sijn antecriste dienaren sijn nue gecomen om Godts kercke te
beswaren\/}.\zn{\nha, Oudemannenhuis Haarlem 3-11, no. 26.} In 1609 was hij
getuige bij het lidmaat worden van Korstiaen Keldermans uit Eindhoven.\zn{\kr
100, p.~6, 9~oktober 1609.} Marijke was een zus van Gerburch Harmans uit
Hasselt, die in 1604 trouwde met de tafellakenmaker Pieter Aerts.\zn{\nha, \ona\

Haarlem 44, f~XXXVIII, 25~oktober 1604.} Andries Keldermans diende in 1622 een
klacht in tegen Alith Jans, die het gerucht had rondgestrooid dat hij steun
ontving van de gereformeerde diaconie.\zn{\kr 20, ongef., 15~februari 1622.}
%Andries Keldermans uit Puiflijk werd na 14~september 1629 lidmaat van
%de gereformeerde gemeente te \db.\zn{\gah, Hervormde Gemeente \db\ 55,
%f~1\vo.}
\item Andries Lenaerts uit Eindhoven en Maryken Henricx van Linteren\zn{\nha,
\ona\ Haarlem 45, f~CXXV, 8~september 1606.} uit \db\ sloten in 1594 huwelijkse
voorwaarden\zn{\nha, \ona\ Haarlem 8, f~V$\rm^v$XII\vo, 18~september 1594.} en
trouwden op 20~september. Hij woonde toen in de Kleine Houtstraat. Een jaar
later werd Maryken, weduwe aan de Oude Gracht en woonachtig bij Ruth Aertssen
[uit Sint-Oedenrode], gereformeerd lidmaat.\zn{\kr 99, p.~3, 6~oktober 1595.}
Zij hertrouwde op 21~juli 1597 met Claes Jans\zn{\nha, \ona\ Haarlem 45,
f~XCVI\vo, 16~juli 1606. Oudemannenhuis Haarlem 3-3, nrs.~59 en 60.} van bij
Sonsbeck in het land van Kleef. Zij testeerden in 1616 en 1624 en waren de
ouders van Pieter Claess en bezaten huizen in de Schagchelstraat in het Klein
Heiligland.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 56, f~304, 1616. \ona~58, f~163, 30~april
1624. Claes Jans was eerder getrouwd geweest met Engel Jans, dochter van Jan
Henricx uit Leende of Lunteren: \ona~45, f~CXXV, 8~september 1606. \ona~48,
f~XLIII\vo, 19~juli 1610.}
\item Andries Faes, linnenwever uit Weert, trouwde op 15~april 1603 als
jonggezel in het Crayenest met Anneken Willems uit Eindhoven, weduwe van Adriaen
Wouters [uit Weert] in de Ursulasteeg. Hij kocht in 1608 voor \f400 een huis in
de Ursulasteeg naast dat van Thomas in den Boogaert [uit Eindhoven].\zn{\nha,
\ora\ Haarlem 76-36, f~CL\vo, 4~januari 1608. \sa\ Haarlem, kast 32-13, rekening
1610, f~XVI.} In 1611 kocht hij voor \f2070 een huis in de Grote Houtstraat van
de kinderen van Jan Lodewycx alias Jan Dielen uit Weerdt
(Valkenswaard).\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-39, f~\2LXX, 24~december 1611.}
\item Ansem Ansems, vrijgezel uit Eindhoven in de Anegang, werd in 1595 lidmaat
van de gereformeerde gemeente.\zn{\kr 98, p.~146, 6~januari 1595.} Hij is
geboren rond 1574\zn{\nha, \ona\ Haarlem 118, f~XII\vo, 31~maart 1609.} en
trouwde op 19~mei 1598 als vrijgezel in de Anegang met Cleerken Abrahams,
jongedochter uit Eindhoven. In 1600 kreeg hij als lidmaat een attestatie {\em
opte leger\/}.\zn{\nha, \dtb\ Haarlem 47, p.~350, 29~juli 1600; i.m., 30~juli
1600}. Hij hertrouwde op 2~november 1604 met Mayken Pieters Bloeme\zn{\nha,
\ona\ Haarlem 94, f~94, f~LVI, 11~maart 1623.} uit Harlingen; zij werd lidmaat
in 1605 en woonde toen met haar man op de Voldersgracht.\zn{\kr 99, p.~127,
7~oktober 1605.} Ansem was een zoon van Ansem Pieters uit Eindhoven en
Willemtgen Willems te Haarlem.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 44, f~XVIII, 27~september
1604.} In in 1600 besteedde hij zijn kind Jordyntgen, 1~jaar oud, uit bij Joost
Corstens uit Gestel, die was gehuwd met zijn zus Petertgen Ansems.\zn{\nha,
\ona\ Haarlem 44, f~XVIII, 27~september 1604.} In 1609 verkocht hij een opstal
of getimmerte van een huizing aan de Kruisweg buiten de Kruispoort voor
\f274.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-37, f~CXLIX\vo, 2~augustus 1609. Vgl.
\ora~78-8, f~XXIII, 13~mei 1609.} Hij was linnenwever.
\item Ansem de Backere (of de bakker) uit Woensel in de Gierstraat was gehuwd
met Aelken Cornelis. Zij werd in 1589 lidmaat van de gereformeerde gemeente;
Albert Gerrits [uit Gestel] was getuige.\zn{\kr 98, p.~91, 27~juni 1589.}
\item Ansem Herberts, weduwnaar uit Strijp, trouwde op 27~juli 1593 met
Henrickijen Aerts, weduwe uit Sant Oijenroij (Sint-Oedenrode). Zij werd in 1613
lidmaat van de gereformeerde gemeente.\zn{\kr 100, p.~53, 10~januari 1613.}
\item Ansem Jans\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e O114a, f~CXXIX,
24~november 1594. \ora\ Haarlem 47-2, ongef., 4~januari 1591; 2~februari 1595;
1~februari 1596. \ora~47-3, f~80\vo, 8~februari 1599; f~82\vo, 8~maart 1599;
f~110, 22~december 1599; f~179, 27~augustus 1602. \ora~76-30, f~LXXXIII, 20~juni

1593. \ona\ Haarlem 13, f~\3, 29~oktober 1598. Kerkenraad Haarlem 17, p.~281,
18~juli 1596; p.~282, 25~juli 1599; p.~296, 2~januari en 26~februari 1600;
p.~298, 13 en 16~januari 1600; p.~324, 1~oktober 1600. Van Booma, {\em Communio
clandestina\/}, II, 4, 5.}, koopman uit Dommelen, geboren in 1555, heeft voor
zijn vestiging te Goch gewoond.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e,
doos~68, II-2420A, 27~november 1589. Van Booma, \ah `Eene christliche gemeyne
ende heerlicke herberge'\/'', 87.} Daar was hij van 1575 tot zeker in 1585 als
ouderling of diaken lid geweest van de kerkenraad, uit welken hoofde hij
lidmaten onderzocht, vermaande en met elkaar verzoende, werd uitgezonden naar de
broederen van Rees, Wezel en Kalkar, maandgelden inde en als weetdoener opriep
tot godsdienstoefeningen en andere bijeenkomsten.\zn{Van Booma, {\em Communio
clandestina\/}, I, 121, 127, 211-306 passim, 439.} In 1591 woonde hij in Holland
en gaf het Gochse consistorie hem een brief waarin zij haar zaken
bepleitte.\zn{Van Booma, {\em Communio clandestina\/}, I, 331.} Ansem kocht in
hetzelfde jaar van de burgemeesters van Haarlem een huis langs de Raaks,
waarvoor hij een schuldbekentenis van \f1500 gaf; terzelfder tijd kocht Pieter
van Hout [uit Leende] van burgemeesters het buurhuis.\zn{\nha, \ora\ Haarlem
78-4, f~II$\rm^c$XCVI, 31~juli 1591. Vgl. \sa\ Haarlem, Rood 210, f~LXIIII\vo,
21~augustus 1591.} Hij verkocht in 1593 voor de lasten van \f300 een erf achter
zijn huis in de Zijlstraat.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-173, f~192\vo. Vgl.
Kast 32-9, rekening 1600, f~XI\vo. \ora\ Haarlem 78-4, f~II$\rm^c$XCVII\vo,
31~juli 1591.} Een jaar later kocht hij van Huybert Jans uit Zeelst voor \f420
een kamer in de Heer Tatingsteeg en verkocht hij voor \f1034 een huis in de
Zijlstraat en voor \f1034 een huis in de Zijlstraat aan Dionijs Jelis uit
Weert.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-174, f~171; f~184\vo. Kast 32-9, rekening
1600, f~XV. \ora\ Haarlem 76-30, f~CLXXXIIII, 12~januari 1594. Vgl. \ora~31,
f~XIX, 17~januari 1595.} In de Krocht bezat hij in 1595 een huis dat voorheen
van het Catherijnenklooster was.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Rood 210, f~CXXV,
21~juli 1595.} Samen met zijn broer Joachim verkocht hij in 1601 voor \f1050 een
huis in de Margarethastraat, gestaan tussen Het Moriaanshoofd en het huis van
Jan van Brugge [uit Leende].\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-33, f~CXXXVII,
15~december 1601.} Beide broers kochten in 1602 voor \f600 (Ansem) en \f450
(Joachim) aandelen van de {\sc voc.}\zn{Van Dillen, {\em Het oudste
aandeelhoudersregister\/}, 173.} Ansem was in 1594 getuige bij het bewijs voor
de wezen van Willem Ysacx van Taterbeeck.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 36, f~CLXXX\vo,
3~maart 1594.} Als poorter van Haarlem getuigde hij in 1601 voor de familie
Philips uit Helmond.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 41, f~VI\vo, 25~januari 1601.} In
1591 woonde het toen aangenomen lidmaat INVULLEN:wie van de Nederduits
gereformeerde kerk bij hem in.\zn{INVULLEN:bron} In 1603 was hij
wijlen.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-3, f~190\vo, 20~februari 1603; f~196, 6~mei
1603.} Hij was lid geweest van het kloveniersgilde.\zn{\nha, Schutterij Haarlem
29-1, ff~42\vo, 54\vo.} Zijn weduwe, Lyntgen Bastiaens\zn{\nha, \ona\ Haarlem
35, f~CIII, 14~december 1591. \ona~77, f~XXXVI, 17~februari 1606; f~CXIII\vo,
15~juni 1606; f~CXVI, 19~juni 1606. \ona~81, f~LXIIII, 13~mei 1610. \ona~84,
f~XLVI\vo, 17~mei 1613. \gaa, \ona\ Amsterdam 110, f~218, 20~mei 1608.} uit
Turnhout, dochter van Bastiaen Canters en Maria van der Loon, leende in 1605
\f1075 aan zijn broer Joachim\zn{\nha, \ora\ Haarlem 78-7, f~LXXX, 10~januari
1605.} en verkocht in 1606 samen met deze, die ook in Haarlem woonde, de beemd
{\em de Lobroeck\/} en een perceel heideveld te Dommelen, die zij hadden
ge\"erfd van hun grootmoeder Oeyken Bierens.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 45,
f~XXIX\vo, 9~februari 1606.} Ansem was koopman. In 1592 verklaarde hij menigmaal
met balen lijnwaad via Hamburg naar de Frankfurter Messe te zijn
geweest.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e O114, f~\2XLVIII\vo,
19~augustus 1592; vgl. f~II$\rm^c$V, 31~januari 1592.} In 1604 bezocht hij de
Messe samen met zijn zoon Jan Ansems.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, \ona\ Haarlem 74,
f~XLII\vo, 29~mei 1603. \ona~84, f~XLVI\vo, 17~mei 1613.} Zijn en Lyntgens
dochter Janneken Ansems van Dommelen\zn{\gaa, \ona\ Amsterdam 110, f~217\vo,
20~mei 1608.} woonde in 1608 in het Zijlklooster\zn{\nha, \dtb\ Haarlem 48,
p.~294, 13~december 1608.}; zij trouwde op 18~oktober 1609 met Cornelis
Leenmans\zn{\nha, Weeskamer Haarlem 175, 1653--1680. \gar, \ona\ Rotterdam 17,

no.~76, 19~mei 1612. \gaa, \ona\ Amsterdam 197, f~496, 19~februari 1613; f~497,
20~februari 1613.} uit Turnhout, tijkwever te Rotterdam.
%INVULLEN:Paridanus Lemannus
%INVULLEN:Pauwels Timmers, zoon van Hans Timmers die met Canters trouwde, in
%1606 te Middelburg.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 77, f~CXVI, 19~juni 1606.}
Op 2~juli 1581 was te Goich zijn dochter Maijcken Ansems van Dommelen\zn{\gar,
\ora\ Rotterdam 362, no.~69, 3~augustus 1662. \ona~428, no.~125, 13~november
1640.} gedoopt\zn{Van Booma, {\em Communio clandestina\/}, I, 429.}, die moeder
werd van Claes Jans, een illegitieme zoon, en die op 19~november 1606 te
Rotterdam INVULLEN:wat? Maijcken\zn{\gaa, \ona\ Amsterdam 110, f~218, 20~mei
1608.} trouwde met met Pauwels Timmers\zn{\gar, \ona\ Rotterdam 8, no.~114,
17~juni 1602. \ona~144, no.~342, 8~september 1634. \ona~147, no.~136,
18~augustus 1627. \ona~159, no.~99, 19~april 1644. \ona~181, no.~12, 15~maart
1627; no.~58, 10~juni 1634. \ona~445, no.~59, 30~januari 1651. \gaa, \ona\
Amsterdam 110, f~217\vo, 20~mei 1608.}, koopman en reder, hoofdparticipant van
de Noordse of Groenlandse Compagnie voor walvisvaart, schepen en president van
Rotterdam. Hij was een zoon van Hans Timmers uit Turnhout, tijkwever te
Rotterdam, die enkele maanden tevoren was getrouwd met Maijckens stiefmoeder.
Haar eigen moeder heette Lenneken.\zn{Van Booma, \ah `Eene christliche gemeyne
ende heerlicke herberge'\/'', 84.}
%INVULLEN:Lenneken = Lijntgen (Canters)?
Hun moeder, dan weduwe van achtereenvolgens Ansem van Dommelen en Hans
Timmers\zn{\nha, \ona\ Haarlem 125, f~XXXV, 21~december 1624. \ora\ Haarlem
76-39, f~\f2LVIII\vo, 21~december 1611: hij verkoopt namens zijn vrouw voor
\f580 een huis in de Heer Tatingsteeg. Weeskamer Haarlem 82, f~42, 9~september
1639.}, testeerde in 1624 en 1628 ten gunste van hen.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 95,
f~XLVIII, 17~februari 1624. \ona~99, f~LXIX\vo, 17~mei 1628. \gar, \ona\
Rotterdam 70, nrs.~81 en 82, 10~augustus 1632.} Zij was op 2~maart 1606 te
Rotterdam getrouwd met Hans Timmers, weduwnaar uit Turnhout.\zn{\nha, \ona\
Haarlem 20, f~\2XIIII, 8~februari 1606.} Deze koopman verhuisde van Rotterdam
naar Haarlem\zn{\nha, \ona\ Haarlem 83, f~CLIIII, 31~oktober 1612. \ona~85,
f~LXIII\vo, 14~mei 1615.}, waar hij in 1606 het huis De Lintwerker in het
Zijlklooster bezat (of bewoonde)\zn{\nha, Oudemannenhuis Haarlem 3-46, no.~13.}
en in 1622--1624 ouderling was van de gereformeerde gemeente.\zn{\kr 20, ongef.,
6~maart 1622; 8~juli 1622; 5~januari 1623; 14~juli 1623; 6~oktober 1623;
2~januari 1624; 17~maart 1624.} Ansems voorzoon Jan van Dommelen was mogelijk
identiek aan de koopman van die naam die tegen 1600 te La Rochelle deel
uitmaakte van de 'Vlaamse' handelskolonie.\zn{INVULLEN: Trocm'e c.s.} Hij
overleed in 1604 of kort nadien.\zn{\nha, Schutterij Haarlem 29-1, ff~42\vo en
54\vo.}
\item Anselmus Claess, wever uit Eindhoven, sloot in 1584 samen met de
lijnwaadkoper Wouter Jacobs [uit Gestel] en de lijnwaadreder Jan Andriess vrede
met Yda van Os uit Grave.\zn{\nha, Stadsbestuur Haarlem 1245--1572 10, f~XIC\vo,
26~mei 1584.}
\item Ansem Pieters\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-32, f~CLXXXIII, 12~februari 1600.}
uit Eindhoven verkocht in 1592 aan Jan Wouters uit Eindhoven voor \f605 en een
last van \f50 een huis in de Anegang, dat hij in 1579 had gekocht van de stad en
was geconfisqueerd van de carmelieten.\zn{\nha, Stadsarchief Haarlem 1245--1572
578, f~\2XCVII\vo, 4~november 1579. \ora\ Haarlem 76-29, f~CIII, 4~januari 1592.
\ora~78-3, f~CXXXII\vo, 10~januari 1581. \sa\ Haarlem, kast 19-172, f~162\vo.
\sa~578, memorie achterin, f~C\vo, 4~november 1579. Kast 31-1, f~XXXVI. Kast
32-2, rekening 1584, f~IX\vo. Kast 32-9, rekening 1600, f~VI\vo.} Hij was gehuwd
met Willemtgen Willems\zn{Als Willemken Ansums werd zij in 1579 geregistreerd
als lidmaat van de gereformeerde gemeente: Hamers, \ah Lidmaten en
attestaties'', 131,} (ook Vrancx) uit Ravels, met wie hij in 1600
testeerde\zn{\ona\ Haarlem 40, f~\2XV, 4~november 1600.} en die in 1604 zijn
weduwe was. Zijn kinderen Pietertgen (gehuwd met Joost Christiaens [uit
Gestel]), Ysack\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-35, f~CXXXVI, 2~januari 1606: hij was
linnenwever en kocht in 1606 een huis in de Paardensteeg.} en Engeltgen (weduwe

van Wouter Pieters) verkochten in 1606 voor \f1300 het huis De Witte
Lelie.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-35, f~CXXXVIII\vo, 9~januari 1606.} In 1609
verkochten zij een erf te Ravels, waarvan het huis door de oorlog was verwoest,
ge\"erfd van hun overleden moeder.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 80, f~CLXXXII\vo,
11~november 1609.}
\item Ansem Willems\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-4, f~XXXIIII\vo, 13~augustus 1610;
f~CXV\vo, 22~juli 1613; f~CLXXVI, 21~oktober 1615. \ora~76-34, f~LVIII\vo,
6~december 1602 (Ansem Willems zonder herkomstnaam, linnenwever, kocht voor
\f600 een huis in de Kleine Houtstraat van Jacob Jans uit Leende). \ora~42,
f~LXXXVII, 2~juni 1615. \ora~78-7, f~CXLVI, 21~oktober 1606. \ona\ Haarlem 43,
f~LXXXVI\vo, 28~november 1603. \ona~95, f~CXLIIII\vo, 18~juni 1624: zijn
kinderen krijgen een legaat van Ansems broer Gijsbert Willems uit Woensel,
linnenwever te Haarlem. \sa\ Haarlem, Rood 461, no.~87, z.d. (mogelijk 1603).},
linnenwever en garenkoper uit Woensel, geboren omstreeks 1566\zn{\nha, \ona\
Haarlem 74, f~CXXXVI, 22~september 1603.}, was minstens sinds 1613 lid van de
oude schutterij.\zn{\nha, Schutterij Haarlem 31-1, f~16.} Hij getuigde in 1590
voor Pauwels Henricx, linnenwever uit Leende.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 34,
f~CLXXI, 22~juni 1590.} Hij trouwde op 21~april 1592 met Luijtgen Jans,
jongedochter uit \db. Hun kinderen werden gereformeerd gedoopt. In 1613 en 1615
belastte Ansem als linnenwever zijn huis in de Kleine Houtstraat.\zn{\nha, \ora\
Haarlem 78-9, f~XXXVII, 1~juni 1613; f~\2\vo, 10~augustus 1615.} De koopman
Ansem Willems machtigde in 1617 zijn vrouw Luijtgen Jans om te Amsterdam een
schuld te innen.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 109, f~64, 5~september 1617.} Zij was
een dochter van Jan Jans of Jan Willems uit Son en Janneken Claess.\zn{\nha,
\ona\ Haarlem 37, f~XI, 12~september 1594. \ona~39, f~CXXVIII, 15~november
1598.} Ansem woonde in de Kleine Houtstraat, toen hij aan het einde van de
zestiende eeuw namens de Brabantse linnenwevers kandidaat werd gesteld als
bestuurslid van het ambachtsgilde.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Gildenarchieven
Haarlem 332, Naamlijst van genomineerde garenkopers en -reders, z.d.} Zijn en
Luijtgens kinderen Jan, Govert, Lucas en Erckenraedt Ansems (gehuwd met Joost
Jans) verkochten in 1635 voor \f2100 een huis in de Kleine Houtstraat.\zn{\nha,
\ora\ Haarlem 76-55, f~\2II, 16~januari 1635.}
%INVULLEN: Lucas Ansems van Woensel en kinderen:
%Janneken Luijcas van Woensel, weduwe van Willem de Graeff, en hertrouwd
%met Cornelis xxx (INVULLEN), deelde in 1692 met de erfgenamen van haar eerste
%man.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 443, f~827, 3~november 1692.}
%Outgert Luijcas van Woensel en Willem de Graef x Janneken LvW, kinderen
%van Luijckas Amsingh van Woensel en Grietje Rutten, dochter van
%Ruth Gillis, erfden in 1667 van hun ouders het huis in de Jansstraat waar %de
drie Edamse kazen uithingen.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 78-23, f~141, %21~augustus
1680.}
%Dezelfden, kleinkinderen van Rut Gillis van Woensel, verkochten
%in 1682 voor \f2000 een huis in de Jansstraat, hen te beurt
%gevallen van zwager Rut van Woensel.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-86,
%f~172\vo, 16~december 1682.}
%Ruth Gillis van Dulcken in het land van Gulik ondertrouwde op
%18~oktober 1629 met Grietgen Adriaens, jongedochter uit Haarlem.
%Hun dochter Grietje werd in 1614 geboren. Zij trouwde op
%6~mei 1635 met Lucas Ansems, vrijgezel, evenals zij van Haarlem.
%Hij hertrouwde op 24~februari 1674 als Lucas Ansems van Woensel
%met Maria de Pottre van Haarlem, weduwe van Lourens Stevens.
\item Anthonij Adriaens uit Eindhoven verkocht in 1593 aan Jan Dommas, wever uit
Zaltbommel, voor \f537 en de lasten van \f150 een huis, gemaakt van de kerk van
het Catharijnenconvent, met een uitgang op de Krocht.\zn{\nha, \sa\ Haarlem,
kast 19-173, f~197. \ora\ Haarlem 76-30, f~CII, 22~november 1593.}
\item Anthuenis Tueniss, jonggezel uit Thyelburch (Tilburg) te Heemstede,
trouwde op 3~november 1598 met Metken Goossens, jongedochter uit Goch op Stoffel
Stevens veld. Zij woonden te Haarlem tussen beide Kampen, toen zij in 1602

lidmaten werden van de gereformeerde gemeente.\zn{\kr 99, p.~79, 3~april 1602.}
In 1642 kocht hij voor \f375 een kamer in de Annastraat.\zn{\nha, \ora\ Haarlem
76-62, f~LXII\vo, 11~maart 1642.} Deze werd in 1650 voor \f525 verkocht door
zijn weduwe Fijtgen Gerrits.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-67, f~XXVvo, 6~februari
1650.} Voor \f550 en \f575 kocht zij op dezelfde dag huizen in de Oude
Doelstraat en de Annastraat.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-67, ff~XXVI en XXVI\vo,
6~februari 1650.}
\item Thuenis Thuenissen uit Tongeren (Tongelre), 20~jaar oud, spoeler, kreeg
rond 1585 wegens armlastigheid een eenmalige uitkering.\zn{\nha, Burgerweeshuis
Haarlem 6, f~XXIIII\vo.}
\item Anthony Coenraets uit Helmond, 1603 INVULLEN:bron In 1645 verkochten hij
en Anna Goverts [uit Strijp uit Breda], weduwe van Willem Henricxss Spaignaert,
elk voor de helft, voor \f2375 het huis in de Anegang waar de oude Tobias
uithing met de kelder daaronder.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-64, f~XXIIII,
28~februari 1645.}
%\item Anthonis Franciscus\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-3, f~304\vo,
%5~augustus 1608.} te Hese bij Eindhoven (Heeze) liet in 1608 door
%enkele lijnwaadreders en linnenwevers verklaren dat zij in Het
%Vergulde Hoofd in de Damstraat van Denys Jans [uit Woensel]
%twee stukken wit lijnwaad hadden gevisiteerd. Willem Aelberts
%[uit Heeze] was getuige.\zn{\nha, \ona\
%Haarlem 79, f~CII\vo, 5~augustus 1608.} In 1605 werd hij door de
%vrouw van Govert Jans van Nuenen gemachtigd om een rente te innen
%van de weduwe van Jan Eymberts van Oirschot.\zn{\nha, \ona\
%Haarlem 20, f~XXXIII\vo, 26~februari 1605.}
\item Thunis Gijsberts, vrijgezel uit Helmond in de Witte Herensteeg,
ondertrouwde op 7~februari 1604 met Janneken Bartels, jongedochter uit Eindhoven
in de Bekestraat. Als weduwe deelde zij in 1628 Thunis' nalatenschap met hun
kinderen Bartel, Jan en Abraham Thunis, die 23, 19 en 16~jaar oud waren.
Janneken was hertrouwd met Heyndrick Thymans Schaghen.\zn{\nha, \ona\ Haarlem
60, f~16, 4~februari 1628.}
\item Thonis Govaers, vrijgezel uit Heijs (Heeze) in de Korte Houtstraat,
trouwde op 28~november 1604 met Mariken Dircx, jongedochter uit Amsterdam bij de
Helmondsteeg.
\item Anthonis Hendricks, vrijgezel uit Alst (Aalst in Vlaanderen of in
Brabant), trouwde op 13~april 1608 met Lysbeth Jans, jongedochter uit Sevenhoven
(Zevenhoven?), woonachtig aldaar.
\item Thoenis Henricx uit Eindhoven en Metjen Reijners lieten op 6~december 1590
hun dochter Agneta dopen.
\item Thonis Henrix (wellicht identiek aan de vorige), linnenwever uit
Eindhoven, gehuwd met Griet Stoffels, verkocht in 1603 samen met Jan Hoornaert,
linnenwever uit Ingelmunster, gehuwd met Anneken Joris als moeder van Metgen
Willems (dochter van Willem Stoffels), samen kinderen en erfgenamen van Stoffel
Willems, voor \f500 een huis in de Breesteeg.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-34,
f~CXIIII\vo, 20~januari 1603.} In 1610 was Thonis wijlen en waren zijn kinderen
Clara (weduwe van Jaspar Smeyers), Lysbeth (gehuwd met Matheeus Jacobs) en
Maritgen Anthonis Henricx (gehuwd met Jan Thonis).\zn{\nha, \ona\ Haarlem 48,
f~CXX\vo, 8~augustus 1610.}
\item Anthonis Hendrix, vrijgezel uit Eindhoven, ondertrouwde op 3~juni 1607 met
Lysbet Hamers, jongedochter uit Breda. Zij woonden in de Jacobijnestraat.

\item Teunis Henricx Stappers uit Leende, vermeld sinds 1588\zn{\nha, \ora\
Haarlem 47-2, ongef., 8~augustus 1588. \sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e O114,
f~CXX\vo, 10~januari 1591. Coenen, {\em Leende\/}, 62.}, was
linnenkoper.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-2, ongef., 15~juli 1591.} In 1591 stond
hij op het punt om `naar het westen te zeilen' en vereffende hij zijn schulden,
waaronder enkele vorderingen te Danzig. Hij bezat een achtste deel van het
schip waarop Hans Aelberts Colterman schipper was en dat in Sevilla was
opgebracht.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 9, f~\2XXI\vo, 17~december 1591. \ona~12,
f~XXXVIII, 3~maart 1597.} Op 27~maart 1594 werd hij doodgeslagen door Willem
Cod, droogscheerder te Amsterdam.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 37, f~C, 28~april
1595.} Zijn erfgenamen woonden in Brabant.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 12, f~XXXVIII,
3~maart 1597.} Hij was gehuwd geweest met Geertruyt Willem Pouwels Deelen uit
Leende.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 37, f~C, 28~april 1595.}
\item Anthonis Jans Verdonck, linnenwever uit Eindhoven buiten de Kruispoort,
werd in 1595 samen met zijn vrouw Mary Hermans uit Weert lidmaat van de
gereformeerde gemeente. Zij hadden een attestatie van Emden.\zn{\kr 98, p.~151,
5~juli 1595.} In 1610 verkocht hij voor \f225 een erf in het
Sint-Annaconvent.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-38, f~LX\vo, 18~februari 1610.}
\item Anthonis Jans uit Eindhoven en Martijnken Diderix lieten in 1595 hun
dochter gereformeerd dopen.
\item Thuenis Jans, vrijgezel uit Gemert, trouwde op 31~augustus 1593 met
Geesken Jans, jongedochter uit Lochum. In 1594--1606 werden vijf kinderen uit
huwelijk gereformeerd gedoopt.
\item Thonis Janss, linnenwever uit Helmond, verklaarde in 1608 dat hij zijn
kind Mayken, verwekt bij wijlen Mayken van Casselis, voor haar moederlijke goed
\f100 had bewezen. Zijn vrouw was op 3~april 1608 te Haarlem overleden.\zn{\nha,
\ona\ Haarlem 47, f~LXXI, 13~november 1609.} In 1598 lieten Anthonis Jans uit
Helmond (dezelfde?) en zijn vrouw Dignum een kind gereformeerd dopen.
\item Thunis Jans, jonggezel uit Mierlo in de Raamstraat, ondertrouwde op
16~april 1606 met Judith Lamberts, jongedochter uit Helmond in de Nieuwe
Molensteeg. In 1612--1619 werden hun kinderen gereformeerd gedoopt. Zij
testeerden in 1636, toen zij ziek bij het vuur zat.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 57,
f~60, 25~oktober 1636.}
\item Tuenus Joosten uit Hellemont (Helmond) in de Raamstraat achter de Furie
van Antwerpen kocht in de grote loterij van 1606 drie loten.\zn{\nha,
Oudemannenhuis Haarlem 3-7, no.~56.} In 1637 was hij een van de erfgenamen van
Grietgen Heyndricx, vrouw van Bartel Jans.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 166, f~228,
23~juni 1637.}
\item Anthonis Lucas, linnenwever uit Eindhoven, verzond eind 1595 met een
Monnickendamse schipper zes stukken lijnwaad naar Spanje.\zn{\nha, \sa\ Haarlem,
Restant Ensched\'e O114a, f~\2XXIX, 29~april 1596.} Zijn weduwe Aelken woonde in
1611 en 1616 te Goch; toen verkocht zij, geassisteerd door haar broer Everaert
van Bronckhorst, samen met haar te Haarlem woonachtige kinderen Lucas, Wijnant
en Henrick Thuenis Eindhovense erfpachten.\zn{\rhce, \ora\ Eindhoven 1582,
f~220\vo, 29~december 1611. \ora~1583, f~61, 9~januari 1616.}
\item Anthonis Marx uit Eindhoven tegenover de Oude Doelen werd in 1604 lidmaat
van de gereformeerde gemeente. Wouter Pieters [uit Eindhoven] was zijn
getuige.\zn{\kr 99, p.~106, 16~januari 1604.}
\item Thonis Maertens\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-2, ongef., 15~juni 1595.} uit
Buijl (Budel) in de Gierstraat werd in 1605 lidmaat van de gereformeerde
gemeente.\zn{\kr 99, p.~116, 5~januari 1605.} Toen hij in 1606 loten kocht voor
het oudemannenhuis, liet hij noteren: {\em Anthoenis Maertss wijn brulle van

Buel geboren, crijcht hijt hooste lot, hij sal het niet stooren.\/} Hij woonde
toen aan de Twee Wegen te Haarlem.\zn{\nha, Oudemannenhuis Haarlem 3-101,
no.~142.} Hij trouwde met Mayken Frans; op 4~januari en 10~mei 1605 lieten zij
twee kinderen gereformeerd dopen. Mogelijk kan hij ook worden ge\"identificeerd
met Thunis Martens uit Brabant, die in 1595 zijn dochter Johanna bij Tryn Claes
(dan zijn eerdere vrouw) gereformeerd liet dopen.
\item Thuenis Thyss uit Helmond was gehuwd met Lynken Andries, die in 1590
lidmaat werd van de gereformeerde gemeente.\zn{\kr 98, p.~106, 5~oktober 1590.}
\item Teunis Thyss, linnenwever uit Tongeren (Tongelre) in Brabant, kreeg in
1581 \`a 1586 wegens armoede een periodieke bijstandsuitkering; hij woonde toen
aan de Voldersgracht, was 35~jaar oud, gehuwd met de spinster Lyntgen Andries
en bij haar vader van Aeltgen (10~jaar), Heylken (8~jaar), Maeyken (5~jaar) en
Thys (2~jaar).\zn{\nha, Burgerweeshuis Haarlem 6, f~XVI.} Hij werd in 1588
lidmaat van de gereformeerde gemeente. Hij woonde in het
Sint-Annenklooster.\zn{\kr 98, p.~84, 15~juli 1588.} In 1602 was hij getuige bij
het testament van Mariken Jans uit Heeze, vrouw van Cornelis Michiels uit
Eindhoven.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 42, f~XXII, 25~juli 1602.}
\item Tones Tissen uit Weert woonde in 1606 in de Lombardstraat.\zn{\nha,
Oudemannenhuis Haarlem 3-24, no.~26.}
\item Thonis Pieters, linnenwever uit Eindhoven, kocht in 1579 uit het
geconfisqueerde bezit van het Vrouwenbroedersklooster een huis in het Nieuwveld
ofwel Nieuwland.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 78-3, f~CXLI, 11~januari 1581.} 1584
woonde hij te Franeker en verkocht hij het huis in het Nieuwland.\zn{\nha, \ora\
Haarlem 76-27, f~LXXX\vo, 8~maart 1584.} Hij verkocht in 1587 voor \f450 een
huis in de Gasthuisstraat.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-167, f~116\vo.} De
linnenwever Thonis Pieters had twee jaar daarvoor in dezelfde straat voor \f294
een huis gekocht van Symon Pieters, ook linnenwever.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast
19-165, f~150. \ora\ Haarlem 76-27, f~CLI\vo, 12~november 1585.} In
1588 kocht hij voor de lasten van \f125 en \f336 een huis en een kamer naast
elkaar in de Jacobijnesteeg.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-168, f~135. \ora\
Haarlem 76-28, f~IX, 4~maart 1588.}
\item Thonis Pieters Weerts\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e O114a,
f~CXXI, 11~oktober 1594. \ora\ Haarlem 47-2, ongef., 5~januari 1594; 4~oktober
1595; 16~augustus 1596.} (Waerts), linnenwever uit Eindhoven, geboren in
1537\zn{\nha, \ona\ Haarlem 47, f~XI\vo, 27~november 1607.}, ook genaamd Van den
Bossche (naar zijn geboorteplaats of voormalige weoonplaats \db?), werd
verbannen door de Raad van Beroerten en zijn bezittingen werden door de koning
van Spanje geconfisqueerd.\zn{Verheyden, {\em Le Conseil des Troubles\/}, 464.}
Hij verkocht in 1589 te Haarlem voor \f725 een huis in de
Jacobijnesteeg\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-169, f~174.}, kocht in hetzelfde
jaar voor \f1216 een huis in de Schagchelstraat\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast
19-169, f~175\vo. \ora\ Haarlem 78-4, f~II$\rm^c$XXIIII\vo, 31~december 1589.
\ora~78-5, f~XX\vo, 3~juni 1592.}, verkocht in 1592 dit huis voor \f1780 en de
lasten van \f300\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-172, f~205\vo. \ora\ Haarlem
76-29, f~II\vo, 31~december 1592.}, verkocht dat jaar een huis in de
Minderbroedersstraat\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-174, f~199\vo.} en kocht in
1593 een huis aan de overzijde van het Spaarne van de houtkoper Peter
Adriaenssen.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 36, f~X, 19~januari 1593.} Samen met Henrick
Wymans [uit Eindhoven] verkocht hij in 1594 voor \f860 een huis in de Kleine
Houtstraat.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-174, f~181.} Van Jan Teyts uit \db\
kocht hij in dat jaar voor \f1100 een kamer in de Grote Houtstraat.\zn{\nha,
\sa\ Haarlem, kast 19-174, f~196\vo. \ora\ Haarlem 76-30, f~\3VII\vo, 17~januari
1597. \ora~78-5, f~II$\rm^c$I, 17~januari 1595.} In 1594 verkocht hij voor
\f1825 een huis aan de Krocht en kocht hij voor \f1250 een huis in de
Wijngaardstraat.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-30, f~\2LIIII, 31~december 1594.}
Tussen de Janspoort en de Houtpoort in de Ridderstraat kocht hij in 1610 voor

\f450 een huis.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-38, f~CXCVIII\vo, 13~december 1610.}
In 1595 was hij getuige voor Pieter Jan Vrients uit Eindhoven.\zn{\nha, \ona\
Haarlem 53, f~1, 9~februari 1595.} Anthonis Weerts was behalve linnenwever ook
{\em liewatier\/} en factoor van verschillende garenkopers\zn{\nha, \sa\
Haarlem, Restant Ensched\'e O114a, f~CXXXVI, 11~januari 1595.}, onder wie
Abraham Pompen uit Eindhoven. In de laatste kwaliteit verkocht hij in 1593
88~bossen Silezisch garen aan Hans Laurens uit Breugel en 75~bossen aan Jan Jans
uit Gestel, die verscheurd en verrot bleken te zijn.\zn{\nha, \sa\ Haarlem,
Restant Ensched\'e O114a, ff~CIII en CIII\vo, 21~juli 1594.} Hij werd in 1596
benoemd tot een van de twaalf keurmeesters van het langgaren, verklaarde
aanvankelijk bereid deze dienst aan te nemen, maar weigerde dat vervolgens
wegens gewetensbezwaren, samen met Dirick Willems. De magistraat gelastte hen
het ambt aan te nemen op straffe van de levering van 10.000~dubbele Leidse
stenen en drie okshoofden kalk voor \f50 eens ten behoeve van de stad.\zn{\nha,
\sa\ Haarlem, Rood 210, f~CXL, 6~januari 1596.} Met zijn vrouw Neeltgen Michiels
uit Beverwijk testeerde hij in 1592 ten gunste van zijn voordochter Hester
Thonis en hun nakind Peter Thonis Weerts. Getuigen waren Ruth Laurens uit
Eindhoven en Henrick Joosten uit Woensel.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 35, f~\2XX,
17~oktober 1592.} Neeltgen verkocht in 1617 als weduwe samen met Anthonis'
kinderen Hester Thonis, gehuwd met Michiel Jans, en Pieter Anthonis te Gaastmeer
in Friesland (thans onder Wymbritseradeel) voor \f600 een huis in de
Ridderstraat.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-43, f~XXXII\vo, 19~januari 1617.} Een
andere dochter was Hesther Anthonis; zij trouwde in 1604 met Michiel Janss uit
Waasmunster en bracht haar woonhuis in de Wijngaardstraat in. Bij Raes Joosten
had zij twee voorkinderen: Pietertgen en Meynsken. Michiel had een anderhalf
jaar oude voorzoon.\zn{\nha, \ona\ Haarlen 43, f~CXXXV\vo, 13~februari 1604
\item Anthonij Sonnius uit Eindhoven bij de Oude Doelen, lidmaat van de
gereformeerde gemeente, kreeg in 1604 een attestatie voor vestiging te Kollum in
Friesland.\zn{\nha, \dtb\ Haarlem 47, p.~371, 11~april 1604; i.m., 21~april
1604.}
\item Thonis Diricx, linnenwever uit Beers in Brabant (Oostelbeers,
Middelbeers?), lag ziek te bed in zijn huis aan de stadsvesten bij de Grote
Houtpoort, toen hij in 1599 zijn testament maakte. Hij bedacht zijn volle
zusters Heylken en Lysken met elk \f15, Jan Philips uit of te Veldhoven met zijn
zwarte lakense broek en Philips Henricx uit of te Veldhoven met zijn boratten
INVULLEN:term wambuis. Zijn universele erfgenaam werd Willemtgen Quirynen uit of
te Veldhoven. De linnenwevers Daniel Vrancken uit Eindhoven en Pieter Pieters
uit Helmond waren getuigen.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 40, f~XXIII, 8~oktober 1599.}
\item Antonis Willems, vrijgezel uit Helmond, trouwde op 10~februari 1604 met
Jelyne Amsems uit Hazebroek in Vlaanderen, weduwe van Willem de Decker. Zij
woonden in de Raamstraat. Hij werd in 1622 gereformeerd lidmaat en woonde toen
in de Magdalenenkuil.\zn{\kr 100, p.~209, 7~januari 1622.}
\item Thuenis Willems, linnenwever uit Waalree (Waalre), woonachtig in de
Annasteeg, werd in 1608 lidmaat van de gereformeerde gemeente.\zn{\kr 99,
p.~164, 2~juli 1608.} Hij woonde in de Korte Houtstraat, toen hij op 8~januari
1612 in ondertrouw trad met Grietgen Geerarts uit Gouda in de Grote Houtstraat.
In 1616 kocht hij voor \f500 een huis in de Tuinstraat.\zn{\nha, \ora\ Haarlem
76-42, f~\3VI, 18~november 1616. Vgl. \ora~78-10, f~CLXXIII, 10~september 1619.}
De kinderen uit dit huwelijk, Maria Teunis, Jan Teunis (timmerman) en wijlen
Teunis Teunis (in diens plaats zijn kinderen Wouter en Janneken Teunis bij
Elisabeth Wouters) machtigden in 1669 hun neef Meuwels Gerrits te Wolderen
(Meeus Gerrits te Waalre) om van hun oom Ferreijs Hendricxs (Freijs ofwel
Laureyns Hendricxs) in de meierij van Den Bosch het erfdeel van hun te Waalre
overleden grootvader Willem Jans van Seelst te lquideren.\zn{\nha, \ona\ Haarlem
354, deel~14, no.~35, 19~maart 1669.}

\item Aert Ansems, linnenwever uit Westerhoven, trouwde op 9~mei 1604 als
jonggezel buiten de Kruispoort met Anneken Ide uit Werveke, weduwe van Arent
Sanders. Op 19~april 1609 hertrouwde hij met Janneken Berens, jongedochter uit
Delden, met wie hij in 1610 testeerde.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 114, f~XXII\vo,
26~augustus 1610.}
\item Aert Thonis alias Lange Aert\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-2, ongef.,
25~november 1586; 23~januari 1588. \ora~76-27, f~CXII, 30~november 1584.
\ora~78-4, f~LXXVI, 1586; f~CLXIII\vo, 11~februari 1589.}, koopman en
linnenwever uit Eindhoven, verkocht in 1585 aan de linnenwever Gerrit Goossens
een huis in de Kleine Houtstraat voor \f470.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-165,
f~154.} Zonder aanduiding van een herkomstplaats had de linnenwever Aert Thonis
in 1584 voor \f380 een huis (hetzelfde?) in dezelfde straat gekocht.\zn{\nha,
\sa\ Haarlem, kast 19-164, f~210\vo.} Als Aert Thonis van Eindhoven kocht hij in
1585 voor \f470 een huis in de Kleine Houtstraat en in 1586 voor \f144 een huis
in de Groendaalsteeg.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-166, f~150. \ora\ Haarlem
76-27, f~CLXI, 31~december 1585; f~CLXXXVII\vo, 9~juni 1586.} Uit de boedel van
de bankroete linnenwever Jan Mathys kocht hij in 1587 voor \f370 een huis in de
Ceciliasteeg.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-167, f~116\vo.} Voor \f200 verkocht
hij dat jaar een huis in de Groendaalsteeg.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-167,
f~121. \ora\ Haarlem 76-27, f~\2LXI, 17~september 1587.} In 1588 kocht hij voor
\f1100 een huis in de Kruisstraat\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast
19-168, f~148\vo.}; in deze straat woonde hij in 1589 {\em inden
Plouch\/}.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e O114, f~XVIII, 6~september
1589; f~CLXXVIII, 20~september 1591. Vgl. \ora\ Haarlem 78-4, f~CLXIIII\vo,
13~mei 1589.} In de Margarethastraat kocht hij in 1589 voor \f15 een leeg
erf.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-169, f~145.} De curatoren van de verlaten
boedel van wijlen Aernt Anthonis uit Eindhoven verkochten in 1591 voor \f450
twee erven in deze straat, voor \f1600 De Ploeg, voor \f900 een huis met een
loods en voor \f700 een huis in de Margarethastraat.\zn{\nha, \ora\ Haarlem
76-29, ff~LII\vo, LIII, LIII\vo, 14~januari 1591; f~LIIII\vo, 22~juni 1591.
\ora~78-4, f~II$\rm^c$LXXVI\vo, 22~juni 1591.} In 1588--1597 werden vijf
kinderen uit zijn huwelijk met Tryn Jans gereformeerd gedoopt.
\item Aert Thuenis, jonggezel uit Eindhoven, trouwde op 23~oktober 1601 met
Dyeuwer Dircks, jongedochter uit Wezel; zij woonden in de Gierstraat. In 1604
noemde Aert zich ongeveer 40~jaar oud.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 43, f~CXLIX,
4~maart 1604.}
\item Aert Thonis de Haes\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-2, ongef., 5~oktober 1591.},
linnenwever uit Heeze, geboren omstreeks 1560\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant
Ensched\'e O114, f~CXXV, 22~januari 1590. \ona\ Haarlem 77, f~LIX\vo, 16~maart
1606.}, kocht in 1590 van Goossen Willems, linnenwever uit Waalre, een huis in
de Schagchelstraat voor \f450.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-170, f~166\vo.
\ora\ Haarlem 76-29, f~CVII\vo, 7~februari 1592. Vgl. \ora~47-2, ongef., 1~maart
1592: hij woont in de INVULLEN vuytsteeckt\/}, verkocht hij in 1608 voor
\f1800.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-36, f~\2II, 16~februari 1608.} Voor \f1700
kocht hij in 1592 een huis in de Koningstraat.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-29,
f~CLXXXXIIII, 31~december 1592.} In 1603 trad hij op namens zijn vader Thonis
Aerts, koopman te Haarlem.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 18, f~X, 8~januari 1603.} Hij
was achtereenvolgens gehuwd met Luytgen (hun zoon Aert werd op 14~oktober 1590
gedoopt) en Tryntgen Jans\zn{\nha, \ona\ Haarlem 40, f~CXXVIII, 2~mei 1600.} uit
Aalst, dochter van Jan Everts en Annaken Henricxs van Buren. Haar moeder heette
Anneken Jans en was in 1593 de 65~jaar oude weduwe van Jan Everts; zij had een
tante Lys Everts te Aalst, een zus Marytgen Jans te Haarlem en een zus Barbara,
gehuwd met Gerrit Sas uit Eindhoven te Haarlem.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant
Ensched\'e O114a, f~XXIII, 24~april 1593. \ona\ Haarlem 48, f~CXIX\vo, 19~juli
1610.} In 1604 was hij haar weduwnaar.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 44, f~LXII,
11~december 1604.} In derde echt trouwde hij op 14~november 1610 met Clerken
Jaspars uit Eindhoven. In dat jaar woonde hij te Amsterdam; hij was toen

erfgenaam van zijn halfbroer Jan Jaspers, die goederen naliet in
Brabant.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 81, f~CIX\vo, 19~juli 1610.}
\item Aert Aerts uit Nuenen woonde te Haarlem in het huis van zijn werkgever in
het Klein Heiligland en stierf voor augustus 1606. Op zijn ziekbed had hij zijn
halfzus Janneken Wouters zijn erfgenaam gemaakt.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 45,
f~XCI, 11~juli 1606.}
\item Aert Aertss\zn{\nha, \ona\ Haarlem 35, f~\2IIII\vo, 23~september 1592.},
linnenwever uit Oirschot, trouwde op 18~december 1590 als weduwnaar met Mayken
Michiels\zn{\nha, \ona\ Haarlem 45, f~LXXI\vo, 22~mei 1606.}, jongedochter uit
Boxtel. Zij werden in 1623 lidmaten van de gereformeerde gemeente en woonden
toen in de Luytgenssteeg.\zn{\kr 100, p.~247, 4~oktober 1623.} In 1595 had hij
voor tweemaal \f36 twee huisje verkocht,die stonden op de grond van het
Sint-Barbaragasthuis.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-29, f~CXLIII, 26~mei 1595.}
\item Arent Aertss Snoeck\zn{\nha, Oudemannenhuis Haarlem 3-63, no.~25. \ona\
Haarlem 85, f~CXV, 28~augustus 1614. \ona~129, f~61\vo, 7~oktober 1627. \sa\
Haarlem, Rood 216, f~14\vo, 22~juni 1632.} (Snoecx) uit Veldhoven, geboren rond
1572, werd in 1595 als jonggezel uit Deventer in de Grote Houtstraat lidmaat van
de gereformeerde gemeente.\zn{\kr 98, p.~147, 22~maart 1595.} Op 1~september
1598 trouwde hij met Lijsbet Jans\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-53, f~\2X, 2~januari
1632.}, jongedochter uit \db, dochter van Jan van Creyl uit Sint-Oedenrode,
koopman te Haarlem. Hij was lijnwaadreder. Rond 1600 werd hij voorgedragen als
keurmeester van het Silezische garen als afgevaardigde van de Brabantse
linnenmeesters en in 1608 werd hij in deze functie benoemd.\zn{\nha,
Gildenarchieven Haarlem 332, Naamlijst van genomineerde garenkopers en -reders,
z.d. \sa\ Haarlem, Rood 211, f~CXVI, 13~november 1608.} In 1613 werd hij benoemd
tot vinder van het blauwweversgilde.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Rood 211, f~\2LIII,
21~oktober 1613.} Onder kapitein Cornelis Guldewagen was hij in 1627--1630
corporaal van de oude schutterij.\zn{\nha, Schutterij Haarlem 31-1, ff~21\vo,
40. Idem~31-2, ongef., 1618, 1621, 1624, 1627, 1630. Idem~31-3, ongef., 1633,
1636, 1639, 1642, 1645, 1648.} Hij kocht in 1601 voor \f1500 een huis in de
Gierstraat.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-33, f~XXIX\vo, 20~januari 1601.} In die
straat woonde hij nog, toen hij op 3~april 1629 hertrouwde met Sijntje van de
Voorde uit Legem, weduwe van Cornelis de Lanoij. Hij getuigde in 1631 bij het
aannemen van Dina Snoucx in de Gierstraat en Janneken Snoucx in de Zijlstraat
als lidmaten van de gereformeerde gemeente.\zn{\kr 100, p.~421, 18~april 1631.}
In 1638 werd Aert Snoeck, linnenreder, beboet met \f8, omdat hij een stuk
lijnwaad te smal had laten weven of werken.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Rood 217,
f~207\vo, 2~maart 1638.} Hij verklaarde in 1637 geruime tijd met zijn kinderen
handel te hebben gedreven en veel goederen te hebben verzonden op alleen zijn
aam, terwijl daarbij de erfenis van zijn schoonvader, Jan van Creijl, was
gebruikt. Sinds kort was de handel overgenomen door zijn zoon Jan; zijn dochters
waren uitgekocht.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 162, f~232, 7~maart 1637.} De kinderen
-- IJtgen, Jannitgen, Geertruyt en Jan Aert Snoecx -- maakten in 1637 een
gezamenlijk testament, waarin zij een legaat reserveerden voor hun nicht
Elisabeth, dochter van hun overleden broer Aert Snoecx de jonge.\zn{\nha, \ona\
Haarlem 162, f~231, 7~maart 1637.} Sijntje, weduwe van Aert Snoecx, deelde
in 1645 met haar stiefkinderen de huisraad in de Gierstraat.\zn{\nha, \ona\
Haarlem 161, f~144, 29~mei 1645.} De kinderen, van wie Geertruyt inmiddels was
getrouwd met Isaack Pieters van Overveld uit Breda, deelden in 1659 de
nalatenschap, waaronder het huis in de Gierstraat waar Straatsburg
uithing.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 343, f~47\vo, 22~januari 1659.} Haar broer Jan
werd in 1686 wegens krankzinnigheid in het dolhuis opgenomen.\zn{\nha, \sa\
Haarlem, Rood 233, f~94, 11~oktober 1686.} In 1656 compareerden Sijntjes
mede-erfgenamen Cornelis en Jan Joosten, broers, voor een notaris.\zn{\nha,
\ona\ Haarlem 237, f~514, 10~november 1655.}
\id Er woonde echter te Haarlem ook een broodbakker Aert Snoecx (1627).\zn{\nha,
\ona\ Haarlem 128, f~106, 22~maart 1627. \ona~130, f~XII, 25~december 1627.} Het

is mogelijk dat Aert Snoecx, geboren rond 1571, die in 1631 verklaarde 30~jaar
in de Gierstraat te hebben gewoond\zn{\nha, \ona\ Haarlem 133, f~46, 22~januari
1631.}, de vader was van Aert Aertss en dat langs deze bloedverwantschap de
wever van de bakker moet worden onderscheiden. Jacobmijna Volckers, dochter van
de kruidenier Volckert Jacobs en weduwe van Aert Snoeck de jonge, testeerde in
1636 ten gunste van hun enige kind.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 134, deel~II, f~VI,
7~oktober 1636.} Gezien de naam van het huis in de Zijlstraat, De Vergulde Wan,
was het de bakker Aert Snoecx, die in 1632 het resterende derde deel kocht voor
\f366.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-53, f~\2XXV\vo, 9~januari 1632. \ora~78-13,
f~CIIII, 9~januari 1632.} Jacobmijna, zijn weduwe, overleed op 12~oktober 1636.
Haar weeskind, bevoogd door Henrick van Marcken, boekverkoper en verwant van
moederskant, erfde De Vergulde Wan en tegoeden voor verkocht (rogge)brood en
zemelen.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 152, f~552, 21~oktober 1636.}
\item Aert Aerts, jonggezel uit Sijlst in Brabant (Zeelst) aan de Krocht,
trouwde op 19~september 1600 met Mayken Pieters, jongedochter uit Haarlem in het
Groot Heiligland.
\item Aert Bartholomeus, linnenwever uit Eindhoven, was ongeveer 34~jaar oud,
toen hij in 1593 een verklaring aflegde voor Willem Jans uit Eindhoven.\zn{\nha,
\sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e O114a, f~LVI, 13~oktober 1593.} In 1592
figureert hij op een lijst van kopers van bedorven of vuil garen.\zn{\nha, \sa\
Haarlem, Restant Ensched\'e O 114, f~\2XXIII, 3~april 1592 (hij wordt ook Aert
Matheus genoemd).} Hij kocht in 1593 voor \f895 een huis met een toren in de
Ursulastraat.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-30, f~LXV, 27~april 1593.} In 1611 waren
zijn kinderen -- van wie Bartholomeus te Harlingen met name wordt genoemd -mede-erfgenamen van Magdaleentgen Dircx van Hersel, weduwe van Henrick Wijnmans,
beiden uit Eindhoven.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-39, f~\2LXIII\vo, 23~december
1611.} Vermoedelijk was hij identiek aan Aert Bartholomeus uit Strijp, vermeld
in 1595 en 1597.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e O114a, f~CXCVIII\vo,
24~november 1595. \ona\ Haarlem 38, f~CXXIIII, 14~mei 1597.} Ook komt hij in
aanmerking voor identificatie met Aert Bartholomeus, linnenwever uit Woensel in
Brabant, die in 1596 bekende aan Jacob Gerrits uit Veldhoven te Goch \f292:18:0
schuldig te zijn voor lang haar, dat hij had ontvangen via Henrick Wynmans [uit
Eindhoven]; als onderpand verbond hij zijn huis in de Ursulasteeg.\zn{\nha,
\ora\ Haarlem 78-5, f~\2XLV, 16~juli 1596.}
\item Aert Phillips uit Eindhoven werkte in 1581 als 13~jarige spoeler voor
3~stuiver per week. Hij woonde in de Klerksteeg en was armlastig.\zn{\nha,
Burgerweeshuis Haarlem 6, f~LV.}
\item Aernout Philips, jongman uit Leende, samenwonend met Jan Anthuenis in de
Duveland in de Kruisstraat, werd in 1588 lidmaat van de gereformeerde
gemeente.\zn{\kr 98, p.~85, 7~oktober 1588.} In 1596 woonde hij met zijn vrouw
Mayken bij de Schalkwijkerpoort.\zn{\nha, \dtb\ Haarlem 47, p.~311, 4~februari
1596.}
\item Aert Geverts\zn{\nha, \ora\ Haarlem 72-26, f~\2V\vo, 23~november 1582.
\ora~82-1, f~XCIX, 1~mei 1610; f~CXXIII\vo, 9~mei 1612. \ora~82-2, ongef.,
11~januari 1616. \ona\ Haarlem 20, f~CXLIII\vo, 5~augustus 1605. \ona~22,
f~LXXXIX, 9~juli 1609. \ona~23, f~CLXXXIIII, 8~februari 1612. \sa\ Haarlem,
Restant Ensched\'e O114a, f~XVIII\vo, 19~maart 1593.} uit Tongelre, geboren 1540
\`a 1543, linnenwever en later koopman, legde in 1602 een verklaring af ten
behoeve van Thomas Adriaens uit Aarle-Beek.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 42,
f~XCIC\vo, 10~november 1602.} Als Aert Geverts van Eindhoven procedeerde hij in
1599 tegen Willem van Dommelen\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-3, f~117\vo,
17~november 1599.} en kocht hij in 1580 voor \f465 een huis aan de Oude Gracht
en in 1605 voor \f565 een kamer in het Groot Heiligland.\zn{\nha, \ora\ Haarlem
76-26, f~CXXXVIII\vo, 30~december 1580 (hij is linnenwever). \ora~76-35,
f~XLI\vo, 6~januari 1605.} De laatste (belend aan het huis van Gerrit Joosten
uit Eindhoven) verkocht hij in 1608 voor \f1000.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-36,

f~CLI, 5~oktober 1608.} Hij woonde in 1600 in de Lange Begijnestraat. In 1606
was hij executeur-testamentair van zijn broer Hans Geverts van Eindhoven en zijn
zus Lyntgen, die bij hem had gewoond.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 20,
f~III$\rm^c$XXVIII, 18~augustus 1606.} In 1607 machtigde hij als Aert Geverts
van Tongelre bij Eindhoven zijn broer Willem te Stratum in zake de nalatenschap
van zijn halfzus van moederskant, Peterken.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 21,
f~CVII\vo, 16~juli 1607.} Als Aert Geverts van Eindhoven was hij in 1608 getuige
bij het sluiten van huwelijkse voorwaarden tussen Henrick Philips uit Goch (zoon
van Philips Philips uit Maaseik en Pieterken Wouters uit \db) en Lyntgen
Geverts.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 46, f~CXXIX, 25~januari 1608. In \ona~49,
f~CXIIII\vo, 15~mei 1611, heten zij Henrick Philips van Maaseik en Lyntgen Geryt
Joosten, dochter van Magdalena Bartholomeus van Gennep.} Aert Geverts en zijn
vrouw Grietgen Thielmans van Euwick uit Antwerpen testeerden in 1600 en 1615. In
1600 benoemde hij zijn broers Hans, Willem en Adriaen en hun kinderen tot zijn
erfgenamen, terwijl de dochters van laatstgenoemden wegens hun goede diensten
elk een prelegaat van \f500 ontvingen. De langstlevende van beiden zou volgens
de laatste wil uit 1615 \f1000 vooruit ontvangen en Aert benoemde de kinderen
van zijn broer tot zijn erfgenamen.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 15, f~CXXI\vo,
30~juli 1600. \ona~25, f~XXVII, 5~april 1615.} Greitgen van Ewijck overleed op
14~september 1625.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 154, p.~14, 3~oktober 1625.} Sara
Jacobs, een 24~jaar oude jongedochter te Amsterdam, kweet in 1629 haar
executeurs-testamentair voor het legaat van \f150 uit de nalatenschap.\zn{\nha,
\ona\ Haarlem 131, f~CXXIIIbis, 31~mei 1629.}
%\item Aert Schalcks uit Eindhoven was gehuwd met Lyntgen Aerts, geboren
%rond 1542, die in 1592 zijn weduwe was.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 9,
%f~\4XLIC\vo, 23~oktober 1592.} [Onzeker of ook Aert te Haarlem woonde.]
\item Aert Jooris van bij \db, tuinman aan de Voldersgracht, 60~jaar oud, vader
van zes kinderen, onder wie de 24~jaar oude Aelken, die een kind had, Hilleken
(18~jaar, spinster), Dignum (16~jaar, spinster), N. (11~jaar, spoeler) en
Maritge (9~jaar, spinster), kreeg in 1586 een bijstandsuitkering, waarvoor hij
in 1595 bedankte.\zn{\nha, Burgerweeshuis Haarlem 6, f~IX\vo.} Op 16~mei van dat
jaar trouwde hij als weduwnaar uit Eindhoven in de Spaarnwouderstraat, trouwde
op 16~mei 1595 met Janneken de Va, weduwe van Christiaen Verbeke, die aan de
vest bij de slagmolen woonde.
%INVULLEN:van nij
\item Aert Henricx van Duersen\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-3, f~119, 5~april 1600;
f~197\vo, 6~juni 1603.} (van Doren, van Doern), vrijgezel uit Breugel in de
Zijlstraat, trouwde op 8~mei 1599 met Lynken Willems Verscheyl\zn{\rhce, \ora\
Eindhoven 1582, f~51\vo, 22~oktober 1609; f~52\vo, 23~oktober 1609. Mason, {\em
Gens Van der Scuylen\/}, 17, 121, 127, 130, 131.}, jongedochter uit Eindhoven in
de Anegang. Zij was een dochter van Willem Verschuyl uit Eindhoven en Iken, die
te Goch hadden gewoond. Aert was linnenreder.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 49,
f~CXVI\vo, 20~mei 1612.}
\item Aernt Henricx\zn{\nha, \ona\ Haarlem 42, f~XXVIII\vo, 30~juli 1603; f~199,
18~juni 1603. \ora\ Haarlem 76-41, f~LXXX, 30~april 1613; f~CLVIII\vo,
2~december 1613. \ora~116-1, f~XXXVIII\vo, 20~december 1613.}, linnenwever en
blauwwerker uit Helmond in de Koningstraat, woonachtig bij het huis van Pieter
de Bitter [uit \db], werd in 1588 aangenomen als lidmaat van de gereformeerde
gemeente.\zn{\kr 98, p.~85, 7~oktober 1588.} Op 2~mei 1588 trouwde hij als
weduwnaar met de weduwe Grietgen Hendricx uit Lysent in Brabant bij Helmond
(Lieshout). Zij woonde in de Spaarnwouderstraat, toen zij 1587 lidmaat werd van
de gereformeerde gemeente.\zn{\kr 98, p.~70, 1~juli 1587.} Aernt kocht in 1592
voor \f271 en de lasten van \f150 een huis in de Annenstraat.\zn{\nha, \sa\
Haarlem, kast 19-172, f~188\vo.} In 1600 woonde hij {\em int Cruijthoff\/}, ook
Kruidhof geheten.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-3, f~137\vo, 9~december 1600.} Hij
en Grietgen testeerden in 1610.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 108, f~131, 1~september
1610.} Toen hij in 1615 werd opgenomen in het oudemannenhuis, bracht hij zijn

huis in de Annastraat in (het Kruidhof); de regenten verkochten het in 1626 voor
\f500.\zn{\nha, Oudemannenhuis Haarlem 39, f~30\vo, 20~september 1624. \ora\
Haarlem 76-50, f~\2LV\vo, 19~december 1626.}
\item Aert Jans uit Eindhoven, 60~jaar oud, verklaarde in 1591 dat zijn zoon
Pieter Aerts in de Gasthuisstraat voor \f3\half\ een weefgetouw had
gehuurd.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e O114, f~CXXVI, 23~januari
1591.}
\item Aert Jans, jonggezel uit Eindhoven bij de Zijlpoort, trouwde op 17~oktober
1604 met IJken Cornelis Aerts, jongedochter uit Dordrecht, woonachtig aldaar. In
1605 en 1607 werden kinderen uit dit huwelijk gereformeerd gedoopt.
%Volgens Hervormde attesten heette hij (ook) Verhove.
\item Aert Jans uit Gestel dreigde zijn stiefvader, Goert Geryts, dood te maken
en verjoeg hem uit zijn huis. Na zijn bekentenis vroeg en kreeg Aert in 1595
gratie, behalve dat hij veertien dagen op water en brood werd gezet op de
Janspoort.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Rood 210, f~CXXXVII\vo, 21~december 1595.}
\item Aert Jans\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-3, f~152\vo, 8~augustus 1601. \ona\
Haarlem 43, f~CXCIII\vo, 15~mei 1604. \rhce, \sa\ Helmond 3815, p.~171,
13~februari 1593; p.~172, i.m., 19~oktober 1605. \sa~3817, p.~383, 384, 385,
26~januari 1601.} uit Helmond, zoon van de linnenwever Jan Hermans, had in 1603
onmondige kinderen bij Meriken van Geffen, die werden bevoogd door Josepho van
Geffen, schout van Helmond.\zn{\rhce, \sa\ Helmond 3818, p.~38, 14~juli 1603.}
Hij hertrouwde op 5~maart 1606 met Lynken Lenaerts Stevens\zn{\rhce, \ora\
Eindhoven 1582, f~118\vo, 4~juni 1610.}, jongedochter uit Haarlem; zij woonden
in de Zoetemelkwittebroodsteeg. In 1611 testeerden zij.\zn{\nha, \ona\ Haarlem
48, f~CXLI, 20~januari 1611.} Zij was een dochter van Lenaert Stevens uit
Eindhoven. In 1614 werd haar en Aerts jongste kind gedoopt. Aert en Lynken
bewoonden in 1623 het huis van haar vader in de Heer Tating- of
Zoetemelkwittebroodsteeg.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-44, f~CII\vo, 2~augustus
1618. \ora~76-48, f~CXXXVII, 3~april 1623.} Hun kinderen werden gereformeerd
gedoopt.
%INVULLEN:zoon van Jan Hermans, linnenwever uit Helmond:bron?
\item Arent Jans van Gils (`Gelts'), weduwnaar uit Tielborg (Tilburg), in de
Witte Herensteeg, trouwde op 24~december 1600 met Magdaleen Jans, jongedochter
uit Antwerpen. In 1601 werd hij lidmaat van de gereformeerde gemeente; hij
woonde toen in de Witte Herensteeg.\zn{\kr 99, p.~66, 12~januari 1601.} Een jaar
later kocht hij voor \f900 een huis in het Klein Heiligland naast Jan Thonis in
het Wapen van Eindhoven.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-33, f~II$\rm^c$XV,
13~februari 1602. \ora~78-6, f~II$\rm^c$LI\vo, 13~februari 1602.}
\item Aert Jans, weduwnaar uit Tongeren bij Eindhoven (Tongelre) aan de
Grote Houtpoort, trouwde op 23~april 1602 met Henderijcksken Willems
uit Gestel, weduwe van Jan Wouters [van Beerwinckel uit Gestel]
buiten de Kruispoort.
\item Aert Jans, linnenwever uit Zeelst, verrekende in 1604 met zijn
schuldeisers Goort Geryts [uit Eindhoven], Pieter Bruyckers [uit Weert], Symon
Janss Busschaert, Jan van Bronckhorst [uit Eindhoven], Jan de Leeu, Saertgen
Wynants, Pieter Henricx en Willem Pieters uit Waalre. Omdat hij een jaar later
nog \f800 achterliep op zijn schuldsanering, verkocht hij al zijn bezittingen in
Haarlem, welke stad hij verliet.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 44, f~CXIX, 24~september
1605.}
\item Aert Joosten\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-2, ongef., 29~juli 1596.},
linnenwever uit Tongeren bij Eindhoven (Tongelre), kocht in 1593 van Henrick
Joosten, linnenwever uit Helmond, een huis en tuin aan de stadsvesten bij de
Grote Houtpoort voor \f600; hij verkocht het in 1601 voor \f100.\zn{\nha, \sa\

Haarlem, kast 19-173, f~176. \ora\ Haarlem 76-30, f~X, 22~juli 1593. \ora~76-33,
f~CXXXI\vo, 2~december 1601. \ora~78-5, f~XCII\vo, 22~januari 1593.} Hij was in
1595 getuige bij het aannemen van Adriaen van Hout uit Aalst als gereformeerd
lidmaat.\zn{\kr 98, p.~153, 7~juli 1595.} Na december 1601 waren zijn broer
Henrick Joosten uit Tongelre en zijn schoonzoon Henrick Joosten uit Helmond
curatoren over zijn boedel.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-33, f~CXXXI\vo, i.m.,
z.d.} Vermoedelijk was hij getrouwd geweest met Henrickgen Willems uit Gestel,
die op 3~november 1602 hertrouwde met Hermans Jans, weduwnaar uit Leeuwarden.
\item Aernt Mateus, jongman uit Helmond in de Kleine Houtstraat, werd in 1583
lidmaat van de gereformeerde gemeente.\zn{\kr 98, p.~38, 23~november 1583.} In
1598 testeerde hij met zijn vrouw Jannetgen Janss uit Haarlem (dochter van
Dignum Aernts) en als weduwnaar testeerde hij in 1613 nogmaals, dan ten gunste
van zijn broers en zusters Jan, Heyltgen, Maritgen, wijlen Govert en wijlen
Annetgen.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 39, f~III, 9~maart 1598. \ona~50, f~XXIII,
17~augustus 1613.} Hij was linnenwever en -reder.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-40,
f~\2XXIII\vo, 17~december 1612. \ona\ Haarlem 38, f~\2XXIIII, 12~februari 1598.
Gildenarchieven Haarlem 168, ongedateerd rekest (1611).} Hij was wijlen in
1625.\zn{\rhce, \sa\ Helmond 3863, 15~oktober 1625.}
\item Aert Thijssen\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-3, f~192\vo, 11~maart 1602.
\ora~47-4, f~LII, 24~april 1611.}, linnenwever uit Reythoven (Riethoven),
trouwde op 18~mei 1593 als vrijgezel met Aelken Willems uit Gestel, weduwe van
Willem Ysaecx van Taterbeeck [uit Eindhoven]. In 1592 was hij lidmaat geworden
van de gereformeerde gemeente; hij woonde toen bij Ansum Jans uit Dommelen {\em
int Zyl\/}.\zn{\kr 98, p.~115, 3~januari 1592.} In 1606--1607 was hij
keurmeester van het langgaren.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Rood 211, f~XC\vo,
31~oktober 1607.} In 1602 belegde hij \f900 in de juist opgerichte {\sc
voc.}\zn{Van Dillen, {\em Het oudste aandeelhoudersregister\/}, 154. \nha, \ona\
Haarlem 128, f~70, 15~februari 1627.} `Aeltgen Ysacxs' was zijn weduwe in 1626,
toen haar zoon Mathijs Aertss van Rijthoven\zn{\nha, \ona\ Haarlem 57, f~239,
18~mei 1641. \ona~62, f~106, 8~september 1633; f~392, 24~december 1635; f~394,
28~december 1635. \ona~131, f~XVI\vo, 25~oktober 1628. \ona~133, f~42,
12~januari 1631; f~129, 1~september 1631. \ona~153, f~18, 28~april 1639.
\ona~166, f~81, 4~maart 1637. \ora\ Haarlem 47-7, f~19\vo, 18~september 1636;
f~46\vo, 10~januari 1638; f~67\vo, 1~december 1638. \sa\ Haarlem, Rood 213,
ongef., 13~juli 1629. \gaa, \ona\ Amsterdam 677, f~168\vo, 20~maart 1638 (hij
verzond Haarlemse manufacturen naar West-Indi\"e). \ona~1070, f~9, 6~mei 1644;
f~57, 23~april 1644. \na, Resoluties Staten-Generaal, 26~februari 1627 (hij
kreeg geen paspoort om 200~last koren naar Antwerpen te brengen); 20~januari
1628 (zijn handelswaren zijn in Engeland in beslag genomen).}, geboren in 1594,
koopman in Spanje en later in Haarlem, trouwde met Hester Rogiers van der
Hulst\zn{\nha, \ona\ Haarlem 61, f~473, 7~november 1633; ff~477 en 478,
19~november 1633. \ona~110, f~71, 11~juni 1626. \ona~166, f~330, 14~~september
1637.}, dochter van Rogier van der Hulst, koopman te Haarlem, en van Elijsabeth
Blocx. Mathijs was koopman te Haarlem, in het buitenland en ten slotte te
Amsterdam.
\item Abraham Aerts van Riethoven, koopman, e.a. bekennen schuld aangaande het
slaken van Jan Jans Groen van Haarlem uit Turkse slavernij. Borg is Mathys Aerts
van Riethoven.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 226, f~159, 11~juli 1652.} Hij trouwde op
7~december 1636 als jonggezel uit Haarlem in de Zijlstraat met Annetjen Duyst
van Haarlem in de Kerkstraat. In 1639 verkocht hij voor \f850 een huis in de
Ursulastraat.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-59, f~XIX\vo, 20~januari 1639.} Voor
\f1090 kocht hij in 1649 een stins of kamer in de Bullemanssteeg.\zn{\nha, \ora\
Haarlem 76-66, f~\2LV, 1~januari 1649.} Diaken in 1648 en 1649 (namens de
Hollanders).\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Rood 222, f~64\vo, 23~maart 1648. Kerkenraad
Haarlem 23, ongef., 15~maart 1649.} Wordt 1652 ouderling en keurmeester van het
lange garen.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Rood 223, f~222, 11~maart 1652; f~224,
19~maart 1652.} Abraham Aertssen van Rijthoven, zijn broer in de Zijlstraat,
trouwde op 7~december 1636 met Annetjen Duijst\zn{Als zijn weduwe kocht zij in

1653 lijfrenten voor hun kinderen Aertgen (23~jaar), Geertruyt (20), Jan (17) en
Abraham van Riethoven (14) (De Ridder, \ah Een lijfrente-register, 4) en
verkocht zij in 1666 de helft van een huis in Barteljorisstraat, totale waarde
\f3130 (\nha, \ora\ Haarlem 78-21, f~2, 5~juni 1666).} uit Haarlem in de
Kerkstraat. Jacob Aertssen van Rijthoven in de Zijlstraat trouwde op 13~april
1637 met Maritje Jans uit Haarlem in de Spaarnwouderstraat. Sara Aerts van
Riethoven\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-76, f~LXII\vo, 4~juni 1666 (zij verwerft de
tweede helft van De Schenkkan in de Barteljorisstraat). \ona\ Haarlem 226, f~57,
15~februari 1652 (zij testeert met haar zieke man).} was gehuwd met mr.~Johan
Hoffenaer, chirurgijn in de Koningstraat, en Elisabeth Aerts van
Riethoven\zn{\nha, \ona\ Haarlem 226, f~178, 29~juli 1652.} met Hendrick van
Marcken, boekverkoper.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 226, f~416, 21~november 1653.}
\item Arent Nelle, jonggezel uit Westerhoven aan de Ossenmarkt in {\em de Drie
Smallekens\/}, werd in 1601 lidmaat van de gereformeerde gemeente.\zn{\kr 99,
p.~67, 22~april 1601.}
\item Arent Pieters uit Helmond in de Kromme Elleboogsteeg werd in 1606 lidmaat
van de gereformeerde gemeente.\zn{\kr 99, p.~130, januari 1606.} Op 8~april 1607
trouwde hij als vrijgezel met Jaquemijnken Gerrits Leneveu, jongedochter uit
Leiden in de Hagelstraat (Hagestraat). Hij hertrouwde op 29~oktober 1623 met
Anneke Pieters uit Stratum, weduwe van Paulus Stoffels; hij woonde toen in de
Raamstraat.
\item Aert Reyners uit Leende in Brabant, ziek, testeerde in 1591 ten gunste van
zijn kinderen Lysken, Marycken, Tanneken, Niesken, Aelken, Janneken en Reynier
bij Maryken Jan Wouters. Getuigen waren Jan van Bruggen Jeliss en Willem Jacobs,
beiden uit Leende.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 9, f~XCII\vo, 10~mei 1591.}
\item Aert Roelofs uit Harlebeke in Brabant (Aarle-Beek) was in 1587 en 1593
getuige bij het aannemen van Jan Jans, linnenwever van bij Eindhoven, Gerrit
Jans van bij Helmond en Jan Gerrits uit Erp als lidmaten van de Nederduits
gereformeerde gemeente.\zn{\kr 98, p.~76, 3~juli 1587; p.~78, 22~december 1587.}
Ook zelf was hij in 1586 samen met zijn, met attestatie van Grave, lidmaat van
de gereformeerde gemeente geworden; zij woonden toen in de
Voorkamp.\zn{Goudriaan, \ah Het oudste lidmatenboek'', 270.} In 1594 en 1595
machtigde hij samen met zijn broers Goort en Cornelis de secretaris van Gemert
om de nalatenschap van hun moeder Janneken Goorts te regelen.\zn{\nha, \ona\
Haarlem 37, f~III\vo, 8~augustus 1594; f~XCIIII, 12~april 1595.} Met zijn vrouw
Dircxken Paessens uit Grave testeerde hij in 1594 en 1600.\zn{\nha, \ona\
Haarlem 37, f~II, 11~augustus 1594. \ona~40, f~\2XXII\vo, 23~november 1600.} Op
18~september 1601 hertrouwde hij met Sara Jans, jongedochter uit Woensel in de
Gierstraat; hij woonde in het Crayenest. Sara woonde bij haar moeder in de Grote
Houtpoort tegenover de Nieuwe Doelen, toen zij in 1594 lidmaat werd van de
gereformeerde gemeente.\zn{\kr 98, p.~144, 7~oktober 1594.} Aert werd in 1598
aangesteld tot {\em siecken trooster der geene die vanden heere metter peste
besocht worden\/} voor een termijn van twee jaar. Hij moest de lijders aan de
gave Gods in hun huizen opzoeken, een gevaarlijk karwei, dat met werd beloond
\f250 per jaar plus de vrije bewoning van een huis aan het Crayenest. Tot in
1602 wordt hij in deze functie gezien.\zn{\nha, \sa Haarlem, Rood 210,
f~CXCIII\vo, 8~december 1598. Kast 32-9, rekening 1600, f~XXIIII\vo. \ona\
Haarlem 42, f~XXVIII\vo, 30~juli 1602; f~CII, 30~oktober 1602. Kerkenraad
Haarlem 17, p.~261, 13 en 20~december 1598.} Als poorter van Haarlem getuigde
hij in 1601 voor Jacob Jans, linnenwever uit Veldhoven\zn{\nha, \ona\ Haarlem
41, 22~januari 1601.}, en in hetzelfde jaar was hij getuige testamentair voor
Jan Geryts, messenmaker uit Eindhoven.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 41, f~CXI\vo,
21~oktober 1601.} Zijn weduwe hertrouwde op 21~oktober 1603 met Philips Karels,
weduwnaar uit Hoorn.
\item Aert Bastiaens, linnenwever uit Eindhoven in het Klein Heiligland, trouwde
op 18~september 1586 als vrijgezel met Luytgen Jans\zn{Zij was vermoedelijk een

zus van Willem en Erasmus Jan Raessen en van Elisabeth, gehuwd met Bernaert
Goris, met wie haar kinderen in 1609 een hofstad te Eindhoven verkochten: \rhce,
\ora\ Eindhoven 1582, f~37\vo, 9~september 1609.}, jongedochter uit Eindhoven,
en werd in 1587 lidmaat van de gereformeerde gemeente.\zn{\kr 98, p.~77, 3~juli
1587.} Als weduwe verkocht zij in 1597 voor \f600 een huis in de Kleine
Houtstraat aan Wouter Pieters uit Eindhoven; zij werd bevoogd door haar broer
Willem Jans.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-32, f~VI\vo, 8~februari 1597.} Zij
hertrouwde op 29~maart 1603 met Lambert Jans, weduwnaar uit Weert.
\item Aert Zegers, linnenwever uit Westerhoven, trouwde op 23~april 1600 met
Lysbeth van Canegem, jongedochter uit Tielt; zij woonden toen in de Hagelstraat
(Hagestraat). Ten behoeve van zijn twee kinderen kocht hij in 1606 twee loten
voor het oudemannenhuis.\zn{\nha, Oudemannnehuis Haarlem 3-88, no.~163.} Hij
leende in 1615 geld van Marcelis Jans, linnenwever uit Zeelst, en Denys Jans
Verhoeven, koopman uit Woensel, en verbond zijn huis in de Magdalenasteeg tussen
de Gierstraat en de Annastraat als onderpand.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 78-9,
f~CLXXVII\vo, 2~april 1615; f~CLXXVIII\vo, 9~april 1615.} Ook in 1623 belastte
hij dit huis.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 78-11, f~\2XLVII, 30~december 1623.}
\item Aert van Sonne (Son) bij Eindhoven in de Gravinnesteeg werd in 1609
lidmaat van de gereformeerde gemeente.\zn{\kr 99, p.~173, 8~januari 1609.}
\item Aarent Stevens, linnenwever uit Eindhoven, geboren in 1541, kreeg in 1586
samen met zijn vrouw (45~jaar oud) en hun kinderen N. (4~jaar) en Lenertgen
(1~jaar) een bijstandsuitkering; zij woonden toen in de Witte
Herensteeg.\zn{\nha, Burgerweeshuis Haarlem 6, f~XXXIII\vo.} Hij was in 1586
getuige, toen Hendrik Hermans, linnenwever uit Veldhoven, lidmaat werd.\zn{\kr
98, p.~65, 23~december 1586.}
\item Aert Dericx Schepers\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-3, f~229, 9~oktober 1604.
\ora~47-4, f~XXXIII\vo, 6~augustus 1610; f~LV\vo, 16~mei 1611; f~XC\vo,
18~september 1612; f~\2V\vo, 25~mei 1617; f~\2VII, 22~juni 1617. \ora~76-35,
f~LXXXIX\vo, 24~maart 1605. \ora~82-2, ongef., 3~januari 1617. \ona\ Haarlem 77,
f~XLVI\vo, 24~februari 1606. \ona~118, f~104\vo, 26~mei 1612; f~148\vo, 11~april
1613. \sa\ Haarlem, Rood 210, f~CXXXVIII\vo, 30~december 1595. \na, Hof van
Holland 628, no.~149, 23~november 1612.} uit Zeijlst (Zeelst) in Brabant,
poorter, handelde in kamerijksdoek.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 56, f~17, 10~maart
1611.} Hij getuigde in 1592 bij het testament van Henrick Pieters van
Veldhoven.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 9, f~IIII$\rm^c$LXXV, 12~november 1592.} In
1593 kocht hij voor \f550 een huis in de Klerksteeg.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast
19-173, f~177\vo. \ora\ Haarlem 76-30, f~XV\vo, 21~januari 1593.} Hij woonde in
de Vrouwesteeg bij de Bakenesserkerk {\em inden Schaepherder David\/}, waarin
1597 de ongehuwde Brabantse vrouw Tryn Willems van een kind beviel.\zn{\nha,
\ona\ Haarlem 12, f~II$\rm^v$XXV, 14~november 1597.} Op 5~januari 1588 was hij
als jonggezel getrouwd met Maiken Willems Uytgens\zn{\nha, \ona\ Haarlem 75,
f~XCVII\vo, 28~juni 1604. \ona~126, f~209, 7~februari 1625.}, jongedochter uit
Weert; hij woonde toen op Bakenes. Hij was linnenwever en woonde in 1595 in de
Zijlstraat.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-2, ongef., 2~februari 1595.} Voor \f1050
kocht hij in 1614 een huis aan het westeinde van het grote kerkhof bij de
lindeboom.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-41, f~CXCVI\vo, 8~februari 1614.} In 1606
kocht hij vijftien loten in de loterij voor het oudemannenhuis: {\em Man en wyf
te samen een lyf hebben geleyt in wat zullen sy hebben tot haer ghewyn.\/} Hij
woonde toen in de Klerksteeg op Bakenes.\zn{\nha, Oudemannenhuis Haarlem 3-9,
no.~26. Idem~3-51, no.~57; vgl. no.~61: Maritgen Aert Dircx in de Klerksteeg
koopt twee loten.} In 1631 procedeerde Lijsbeth Jans, weduwe van de zijlmaker
Willem Aert Schepers, tegen haar schoonmoeder Mayken Willems, weduwe van Aert
Gerrit Schepers.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 61, f~132, 18~april 1631. Vgl. \ora\
Haarlem 78-13, f~XXXV\vo, 19~april 1631.} Zij stierf op 10~maart 1634.\zn{\nha,
\ona\ Haarlem 152, f~505\vo, 13~maart 1634. \sa\ Haarlem, Rood 216, f~177\vo,
3~mei 1634.} Andere kinderen waren in 1634: Annetgen\zn{\nha, \ora\ Haarlem

76-63, f~XXXV\vo, 26~februari 1643.} (innocent), Maycken (gehuwd met Cornelis
Nuyts\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Rood 213, ongef., 18~januari 1624: hij is
gedetineerd.
Veenendaal-Barth, {\em Particuliere notulen\/}, I, 218, no.~1107, 6~oktober 1621
(hij is pachter van het bestiaal van Haarlem en kan zijn schuld van \f6400 aan
het land niet betalen); III, 166, no.~1752, 6~juli 1626 (hij vraagt als pachter
uitstel van betaling).}), Lysbet\zn{\nha, \ona\ Haarlem 119, f~186, 24~september
1628. \ona~147, f~III\vo, 24~september 1628.} (gehuwd met Jan Jans van den
Heuvel uit Den Briel, die naar Oost-Indi\"e was vertrokken, later hertrouwd met
Pieter Pieters Bontehelm), Sara (weduwe van Cornelis Corneliss uit Breda,
hertrouwde met Sijmon Baltens). Zij aanvaardden de nalatenschap van hun vader,
die na aftrek van de lasten \f1600 waard was.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 62, f~42,
3~april 1634. Vgl. \ora\ Haarlem 76-57, f~LIIII\vo, 11~maart 1637. \ora~76-62,
f~LXXXVI\vo, 4~april 1642.} Dochter Maycken was eerder getrouwd geweest met de
zijlmaker Bastiaen Lucas.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-56, f~CXCI\vo, 16~juni
1636.} Dochter Sara hertrouwde met Willem Hendricxs uit Harlingen.\zn{\nha,
\ona\ Haarlem 166, f~246, 9~juli 1637.} Zoon Pieter verkocht in 1634 zijn deel
in het huis op het groot begijnhof waar de schaapherder uithing een huis aan de
stadsvesten in de Ridderstraat.\zn{\nha, \ora\ 76-55, f~CXXXIX, 11~mei 1634.}
\item Aert Thomas uit Eindhoven kocht in 1594 voor \f475 plus de lasten van
\f130 een huis in de Nieuwe Molenstraat.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-174,
f~188. \ora\ Haarlem 76-30, f~\2LIX, 31~december 1594.} In 1596 was hij
voortvluchtig voor zijn schuldeisers, die voor \f230 zijn nieuwe huis in de Oude
Doelen in de Nieuwe Molenstraat verkochten.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-31,
f~CLXXXV, 16~december 1596.}
\item Aert Thomas\zn{\rhce, \ora\ Gestel 424, f~5, 16~augustus 1576: vermelding
van Aert Thomas van Strijp.}, linnenwever uit Strijp bij Eindhoven, verkocht in
1592 samen met Jan Segers [uit Eindhoven] twee belendende kamers in de
Sint-Michielsstraat (Lange Annastraat) voor \f350.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast
19-172, f~196\vo. \ora\ Haarlem 76-29, f~CLXXX, 6~december 1592.}
\item Aert Verscheyl\zn{\nha, \ona\ Haarlem 18, f~CLXIIII, 23~september 1603.
\ona~59, f~41\vo, 3~februari 1626. \ona~60, f~87, 7~juli 1628. \ona~62, ff~127
en 129, 7~oktober 1634 (hij testeert). \ona~79, f~LXXX, 7~juli 1608. \ora\
Haarlem 47-4, f~LI, 22~maart 1611. \sa\ Haarlem, Rood 461, no.~87, z.d.
(mogelijk 1603). Kerkenraad Haarlem 17, p.~276, 9~mei 1599. Mason, {\em Gens Van
der Scuylen\/}, 127, 128.} uit Gestel bij Eindhoven was koopman in lang garen en
werd in 1625 benoemd tot een van de Brabantse garenkeurmeesters.\zn{\nha, \sa\
Haarlem, Rood 213, ongef., 28~februari 1625. Rood 465, no.~88, z.d.}
Onder meer handelde hij als factoor van Jan Jans, koopman te
Leeuwarden, in Fries garen\zn{\nha, Gildenarchieven Haarlem
330, 28~februari 1600, de verklaringen van Dirck Jans uit Eindhoven,
Jacob Jans uit Weert, Ruth Laurens uit Eindhoven en Jan Adriaens uit
Heeze. Idem 465, z.d.} en in 1625 was hij factoor van Hidde Geerloffs,
Gezien zijn naam eveneens een Fries.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-5,
F~126\vo, 16~september 1625.} Hij trouwde op 7~december
1593 als vrijgezel met Truijken Beerents Verheeler, jongedochter
uit Grave (zij was eerder dat jaar lidmaat geworden van de
gereformeerde gemeente\zn{\kr 98, p.~128, 16~april 1593.}). Zij
kregen twee dochters.\zn{\kr 100, p.~132, 27~maart 1619.
\ona\ Haarlem 56, f~376, 9~mei 1620; f~389\vo, 3~september 1620.}
In tweede echt trouwde hij op 27~december 1598 met Janneken Denys,
jongedochter
uit Woensel. Krachtens hun huwelijkscontract bracht zij \f150 in en
hij \f2200. Janneken werd geassisteerd door haar vader Denys
Jans [Verhoeven].\zn{\nha, \ona\ Haarlem 39, f~CXXXIX\vo, 18~december
1598.} In 1612 kocht Aert voor \f4800 een huis in de Damstraat
met een kamer over de beek.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-40, f~CXCIIII\vo,
3~augustus 1612. \ora~78-14, f~CLIIII, 25~september 1638;

f~CLIX, 12~november 1638.}
Uit zijn tweede huwelijk werden negen kinderen geboren.\zn{\nha,
\ora\ Haarlem 76-56, f~CLXXIX, 21~april 1636.} Aert
testeerde in 1620; een van de voordochters was onlangs
getrouwd en had boven de uitzet en de bruiloftskosten
een bruidschat van \f550 meegekregen (Geertruyt Verschuyl trouwde
in 1620 met Adolf Baudewijns uit Leeuwarden, weduwnaar te
Dordrecht). De andere voordochter was
Janneken; zij trouwde in 1625 met de weduwnaar Gerrit Pieters van
Os uit Wehl, bierbrouwer te Haarlem.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 58,
f~284, 14~januari 1625.} In zijn testament van 1628 haalde Aert aan
hoe zijn kinderen
Lijntgen en Maijcken bij hun huwelijk elk \f1000 hadden
meegekregen.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 60, f~87, 7~juli 1628.}
Aert stierf in 1640 en werd in de eerste week van
februari begraven in de Grote Kerk. De overlevende kinderen
verkochten in 1642 een huis in de Damstraat te Haarlem
voor \f3500 boven de lasten.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-62,
f~CLXXXV, 23~juni 1642.} De kinderen uit het tweede huwelijk
waren: Hester Verschuyl\zn{\nha, \ona\ Haarlem
61, f~2, 9~januari 1630.}, die in 1630 trouwde met Abraham
Tierens, zoon van Franchois Tierens; Lijntgen,
in 1627 getrouwd met Jan Claessen van Oudenhoven\zn{Hij was
een zoon van Nicolaes van Oudenhoven uit Antwerpen, zijdeverver
te Haarlem, en van Janneken Aerlouts uit Bambeke in de Franse
Westhoek: \nha, \ona\ Haarlem 59, f~62, 17~maart 1606.\SetRef{bamb}},
in 1637 hertrouwd met Harmen Cornelissen van der Brunt, weduwnaar
uit Leiden (hij voer in 1646 als busschieter op De Olifant
uit naar Oost-Indi\"e,
waar hij overleed) en in 1649 gedetineerd in het werkhuis\zn{\nha,
\ona\ Haarlem 224, f~375, 13~januari 1649.}; Maycken, gehuwd met
achtereenvolgens Pieter van Houten en Rogier Veralleman (ook Alleman); Abigael,
in 1633 gehuwd
met Ysack Schot\zn{\nha, \ona\ Haarlem 62, f~231, 5~april
1635. \ora\ Haarlem 47-7, f~39, 16~september 1637.}, weduwnaar
van Mayken van Dommelen, maar al in 1636
{\em over haer dissoluit leven\/}
opgesloten in het werkhuis\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Rood 217,
f~120\vo, 16~oktober 1636.}, in juni 1636 hertrouwd
met Pieter Pieters en vier maanden later opnieuw opgesloten
in het tuchthuis\zn{\nha,
\sa\ Haarlem, Rood 217, f~229\vo, 23~augustus 1638: zij moet
twee maanden lang haar kost verdienen met werken {\em ende in cas
datter ondertusschen blyck van eenige ydelheyt van hooft, datter
alsdan ordre gestelt sal werden\/}.}; Sara, gehuwd
met Claes van Oudenhoven\BackRef{bamb}, met wie zij naar Brazili\"e
emigreerde; Susanna, gehuwd met de winkelier
Jacob Bogaert; Judith, in 1636 en 1642 ongehuwd; Rebecca, in 1636
en 1642 ongehuwd; Ysaack.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-56, f~CLXXIX,
21~april 1636.}
Ysack Verschuyl werd in 1635 op verzoek van zijn vader en zijn
broers en zusters {\em over syn quaet comportement\/} gedetineerd
{\em in eenen van deser stats gijselcamers\/}, tot de eerste
gelegenheid om hem op een verre reis te sturen.\zn{\nha,
\sa\ Haarlem, Rood 217, f~56, 18~oktober 1635.} Later trouwde hij
met Anntigen Harmens.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 184, no.~39, 18~juni
1641.} Ook Rebecca was een probleemgeval: INVULLEN,z.Verschuyl
\item Aert Verscheyl, weduwnaar uit Gestel, trouwde op 28~september
1593 met Mayken Pieters, jongedochter uit Sint Oyen Roo (Sint-Oedenrode).
Hun zoon Jan werd op 17~juli 1594 gedoopt.\zn{Mason, {\em Gens

Van der Scuylen\/}, 128.} Hij was een zoon van Aert Verschuyl. In 1602
verkocht hij namens zijn vrouw Mariken, dochter van wijlen
Peeter Joirdens bij Catharina Andries Willems, dochter van
Catharina Erberts, een kwart van een huisje, grond, hof en
1\half~lopenzaad land te Sint-Oedenrode.\zn{\gah, \ora\
\db\ 1442, f~220, 29~maart 1602.} Lijsbet Arents Verscheijl,
die als weduwe op 18~oktober 1626 trouwde met Dirck
Melissen, vrijgezel uit Haarlem, was vermoedelijk een dochter
uit dit huwelijk. Dirck hertrouwde te Amsterdam (ondertrouw
op 29~oktober 1644) met Merritje Jans, weduwe van Abraham
van der Gaver; zij woonden in het Boeresteegje te Amsterdam.
\item Aert Vrients uit Eindhoven, in 1593 lid van de oude schutterij\zn{\nha,
Schutterij Haarlem 29-1, f~7.}, maakte zich in 1597 op om naar Danzig te reizen
en maakte daarom zijn testament. Zijn broer Jan kreeg al zijn kleren en \f400 en
Tryn Verschaer, dienstmeid van zijn vader, bedacht hij met \f50.\zn{\nha, \ona\
Haarlem 38, f~CVI, 8~maart 1597.} In 1601 testeerde hij ten gunste van de
kinderen van zijn broers en zusters; hij woonde toen in de Grote
Houtstraat.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 41, f~XXVIII, 14~mei 1601. Vgl. \ora\ Haarlem
76-33, f~XXIIII, 20~februari 1601.} Hij was een zoon van Pieter Jans Vrients uit
Eindhoven, koopman te Haarlem.
\item Aert Willems uit Eindhoven machtigde in 1587 zijn broer Hans.\zn{\nha,
\ora\ Haarlem 47-2, ongef., 30~december 1587.}
%\item Aert Willems uit Gestel verkocht in 1590 aan zijn zus Aelken de helft van
%een tot \f11 gereduceerde rente van \f18, getrokken uit het bieraccijns van
%Veere en ge\"erfd van hun vader Willem Goerts\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant
%Ensched\'e O114, f~LXI, 15~maart 1590.} (Aelken was de huisvrouw van Willem
%Ysaecx van Taterbeeck uit Eindhoven). Het is niet zeker of hij te Haarlem
%woonde (of bleef wonen): in 1590, 1593, 1594 en 1602 wordt hij als Aert Willem
%Goertss van Houtart alias Aert Willem Goerts van Gestel metten
%haesemont\zn{Melssen, {\em Het register van de cijnzen\/}, 4.} te Eindhoven
%gezien, waar hij meermalen belangen behartigde van in Haarlem woonachtige
%meierijenaars.\zn{\nha, \ora\ Eindhoven 1551, f~9, 26~februari 1593; f~73,
%21~juli 1594. \ora~1580, f~84, 19~juli 1602. \ora~1582, f~37\vo, 9~februari
%1609.} In 1591 exporteerde hij twintig stukken lijnwaad naar Holland.\zn{\arab,
%Rekenkamer 23521, f~XL, 7~juni 1591.}
\item Arent Willems, linnenwever uit Veldhoven, trouwde in 1600 met Heilken Jans
uit Veldhoven. In 1604 was hij een van de slachtoffers van de crisis in de
linnennijverheid en gaf hij alles wat hij bezat aan Pieter Theunen, koopman in
lang garen. Het betrof twee weefgetouwen, waard ongeveer \f40, zes weefkammen
(\f25), een scheerraam (\f3:5:0), twee spoelblokken (\f2), twee bedden met
evenveel peluwen en kussens (\f53), vijf stoelen (30~stuiver) en een
etensschapraai (provisiekast: \f4).\zn{\nha, \ona\ Haarlem 54, f~136\vo,
28~februari 1604.} Met attestatie van Heemstede werd hij in 1627 gereformeerd
lidmaat; hij woonde toen bij de Kleine Houtpoort aan de vest.\zn{\kr 100,
p.~326, 6~januari 1627.}
\item Arent Willems uit Vessem in de Smedestraat trouwde op 25~oktober 1594 met
Zynken Cox uit Menen.
\item Balthasar Lammens uit Oirschot, schoolmeester te Overveen, getuigde in
1602 bij het testament van een Vlaams echtpaaraldaar.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 68,
ongef., 2~januari 1602.} Hij en zijn vrouw Mayken lieten in 1595 te Haarlem hun
zoon Adriaen gereformeerd dopen.
%INVULLEN:Spaans
\item Balthen Wouters\zn{\nha, \ora\ Haarlem 78-5, f~CXCV, 20~april 1594.
\ora~76-30, f~\2XXIX\vo, 5~juli 1594. \ona\ Haarlem 40, f~XLIIII, 1~november

1599. \ona~41, f~LXXXIII\vo, 12~juli 1601.}, linnenwever uit Helmond, kocht in
1591 voor \f281 een huis in de Nieuwe Zijlstraat\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-29,
f~XVI, 1~maart 1591.} en in 1594 voor \f1500 een boomgaard met een huizing aan
de stadsvest bij de Zijlpoort\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-174, f~174\vo.
\ora\ Haarlem 76-30, f~\2, 20~april 1594.}; hij verkocht in 1598 een huis aan de
vesten voor \f750.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-178, f~156.} Zijn zwagers
Goort Willems uit Schijndel en Mathys Lamberts uit Helmond machtigde hij in 1599
om de verkoop van Zijn huis aan de stadsvest bij de Zijlpoort af te
wikkelen.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 40, f~CLIIII, 1~november 1599.} In 1610 kocht
hij voor \f525 een huis buiten de Kruispoort.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-38,
f~CLXV, 31~oktober 1610.} In 1618 was hij wijlen en waren zijn kinderen
Maeijcken, Grietgen en Thomas Baltens zijn erfgenamen.\zn{\nha, \ona\ Haarlem
116, f~10, 4~mei 1618.}
\item Bardinus Corstiaenss Ketelaers\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-4, f~LXXIIII\vo,
20~februari 1612; f~CLII\vo, 26~november 1614. \ora\ Haarlem 78-9, f~CLVII,
18~december 1614. Met dank aan Jacques Verstraelen te Weert, die inlichtingen
verschafte over zijn herkomst.} (Berdinus, Bernardinus) uit Weert, zoon van
Kersten Ketelers, herbergier in De Kroon in de Molenstraat te Weert, trad op
9~april 1606, twee weken nadat hij lidmaat van de gereformeerde gemeente was
geworden\zn{\kr 99, p.~134, 24~maart 1606.}, als vrijgezel in ondertrouw met
Heylken Nijssen, jongedochter uit Gestel. Zij woonde aan de Oude Gracht bij
Lodewijck van Dale\zn{Zoon van de linnenbleker Lambrecht van Dalem uit
Eindhoven.}, toen zij in 1604 lidmaat werd van de gereformeerde gemeente.\zn{\kr
99, p.~110, 16~april 1604.} Bardinus was linnenwever. Hij hertrouwde op
15~februari 1637 met Geertgen Corstiaens uit Haarlem, weduwe van Lucas de
Poorter. In 1647 was hij haar weduwnaar.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 140, f~CLIII,
23~februari 1647.} In 1614 en 1615 hypothekeerde hij het huis in de
Magdalenasteeg, dat hij in 1610 voor \f1050 had gekocht.\zn{\nha, \ora\ Haarlem
76-38, f~CXCVIII, 13~december 1610. \ora~78-9, f~CXXXVI, 16~augustus 1614;
f~CLVIII, 18~december 1614; f~CLX\vo, 30~december 1614; f~CLXIIII\vo, 22~januari
1615.} In mei 1619 kreeg hij een vergunning om zwaar bier te tappen\zn{\nha,
\sa\ Haarlem, Rood 211, voorin, 23~mei 1619. Rood 212, f~CXCII\vo, 23~mei 1619.}
en enkele maanden later werd hij wegens zijn {\em quaet huijshouden\/} van het
avondmaal uitgesloten en bij de kerkenraad op het matje geroepen; hij woonde
toen in de Magdalenastraat.\zn{\kr 19, ongef., 10~oktober 1619.} Hij kocht in
1641 voor \f650 een huis aan de Oude Gracht bij de Jacobijnenburg, dat hij in
1645 voor \f700 verkocht aan Willem Lamberts uit Eindhoven.\zn{\nha, \ora\
Haarlem 76-61, f~CXCVIII, 12~juli 1641. \ora~76-64, f~LXX, 22~mei 1645.} In 1647
bekende hij aan Abraham van Gelder \f2090 schuldig te zijn voor 100~lijnwaden en
kamerijksdoeken. Hij maakte meteen zijn testament en benoemde Van Gelder tot de
executeur.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 230, deel~4, ff~XIIII en XIIII\vo, 13~november
1647. Vgl. \ona~312, ongef., 6~oktober 1655 (twee akten); 7~oktober 1655.} Samen
met hem en Franschoys Anthony van Cleeff had hij in 1646 voor \f1300 een nieuw
huis in de Ridderstraat gekocht.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-65, f~C, 30~juli
1646.} Aan Van Gelder verkocht hij in 1647 voor \f600 een huis aan de
stadsvesten tussen de Lange Margarethastraat en de
Kraaienhorstergracht.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-65, f~CLXXXIX\vo, 7~maart 1647.}
Judith Barnardinus, het enige kind van wijlen Barnardinus, gehuwd met Jan
Pieters, verkocht in 1649 een derde van een huis in de Ridderstraat aan Abraham
van Gelder, die met Franchois Anthonis van Cleef de rest bezat.\zn{\nha, \ora\
Haarlem 76-66, f~CLXXIIIIvo, 12~juli 1649.} Zij had een broer gehad, IJsaack
Bardenus, die enkele jaren tevoren was gestorven in West-Indi\"e.\zn{\nha, \ona\
Haarlem 192, deel~1649, f~87, 26~augustus 1649.}
\item Bartel Henricx uit Blaarthem trouwde met Metgen Jans\zn{\rhce, \sa\
Helmond 3817, p.~383, 384, 385, 26~januari 1601. \ora~3818, p.~38, 14~juli
1603.} uit Helmond, dochter van Jan Hermans. In 1604 en 1606 handelde haar broer
Pieter als oom en voogd van haar weeskinderen.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 78-7,
f~LXI, 4~juni 1604; f~CXLVI\vo, 1~november 1606.} De jongste, de linnenwever,
Anthonis Bartels, bedankte in 1619 zijn oom voor de

boedeladministratie.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 26, f~\3LXIX\vo, 21~november 1619.}
De andere kinderen heetten Anneken en Corstiaen.\zn{\rhce, \sa\ Helmond 4050,
boedelrekening van 26~januari 1602 tot 26~juli 1605.}
\item Barthel Jans, vrijgezel uit Blaarthem buiten de Janspoort, trouwde op
3~juni 1607 met Perijnken van den Berge, jongedochter uit Brugge in de
Spaarnwouderstraat. Vier kinderen uit dit huwelijk werden in 1608--1617
gereformeerd gedoopt. Als Barthel Janssen Berchmans bij de Zijlpoort, weduwnaar
uit Blaerten (Blaarthem), hertrouwde hij op 29~maart 1633 met Mayken de Booser
(Boyser) uit Haarlem, weduwe van Maertijn Provoost in de Wijngaardstraat. Na
drie dagen liep het huwelijk op de klippen: Mayken wilde hem niet meer en
verliet hem na elf weken. Beiden werden uitgesloten van het avondmaal. Barthel
vroeg bij het schepengerecht een scheiding van tafel en bed aan, wat in juni
1634 werd geweigerd. Ook de gereformeerde kerkenraad gaf nul op het rekest: hij
werd doorverwezen naar het schepengerecht en zou weer worden toegelaten tot het
avondmaal, als hij weer een gemeenschappelijk huishouden zou hebben met zijn
wettige vrouw.\zn{\kr 21, ongef., 27~juni 1634; 16~mei 1634; 13~juli 1634.} Pas
in 1637 lukte het een scheiding van tafel en bed door te krijgen.\zn{\nha, \ona\
Haarlem 57, f~93, 14~juli 1637.} Hij was een zoon van Jan Gysberts Berchman,
linnenwever uit Blaarthem; in 1635 en 1636 deelde hij met zijn broer, zus en
stiefmoeder de nalatenschap van zijn vader.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 134, f~XXIII,
1~mei 1635; f~CXXXIII, 14~mei 1636. Vgl. \ora~76-58, f~XLVIII, 17~februari
1638.} Hij woonde in 1634 en 1638 buiten de Janspoort.\zn{\nha, \ona\ Haarlem
159, f~149, 9~april 1638.}
\item Baerthel Jans, weduwnaar uit Eindhoven, trouwde op 5~mei 1592 met Lijsbet
Pieters, jongedochter uit \db. Als Bertel Jans van Eindhoven, woonachtig aan de
Sectegracht tegenover de Ramen, werd hij in 1592 aangenomen als lidmaat van de
gereformeerde gemeente; getuige was Jan Thunes uit \db.\zn{\kr 98, p.~120,
1~juli 1592.}
\item Berthel Jans, vrijgezel uit Woensel in Brabant, trouwde op 2~juni 1583 met
Anneken Thonis, jongedochter uit Geldrop in Brabant. Mogelijk was hij identiek
aan Baerthelt Jans van Rethij\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e O114a,
f~CLXXXIII\vo, 15~september 1595.}, voor wie zijn broers Servaes en Henrick
(beiden woonachtig te Haarlem) borg stonden in zijn proces tegen Lysbeth
Goossens Toornmakers.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-3, f~96, 24~juli 1599; f~96\vo,
26~juli 1599. Vgl. \ona\ Haarlem 14, f~\2XXVII\vo, 9~oktober 1599 (zijn proces
tegen Goosen Henrick Toornmakers).} De vrouw van zijn halfbroer Henrick Jan
Goossens (Rethy) vermaakte in haar testament van 1603 \f100 aan Geertgen
Bartels, haar nicht, mits zij {\em haer degelicken ende wysselicken draecht ende
daeraff goede getuychenisse gegeven werdt\/}.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 18,
f~CXXIII, 25~juli 1603.}
\item Bartel Laurens en Mayken Gijsberts lieten in 1592--1597 acht kinderen
gereformeerd dopen. Hij werd zowel afkomstig van Eindhoven als van Holzwilder
(Holzweiler bij Erkelenz of in Rijnland-Palts) genoemd.
\item Bartholomeus Laurens\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-41, f~CXLIX, 22~oktober
1613.}, vrijgezel uit Aalst bij Eindhoven, woonachtig in de Margrietenkuyl naast
Daniel de Stevele, werd in 1589 lidmaat van de gereformeerde gemeente.\zn{\kr
98, p.~95, 29~september 1589.} Hij trouwde op 2~mei 1593 met Stynken Frederickx,
jongedochter uit Haarlem. In hetzelfde jaar was hij getuige bij het aannemen als
lidmaat van Thuenken Jans uit Aalst, Willem Jans uit Aalst en Jan Thueniss uit
Aalst.\zn{\kr 98, p.~128, 16~april 1593; p.~131, 16~juli 1593.} In 1596 kocht
hij voor \f700 een huis in de Oude Doelstraat.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-31,
f~CXXXIX, 28~januari 1596.} Stynken stierf als weduwe op 24~december 1634,
waarna haar en Bartels kinderen (Louris, Aernt, Aeltgen en de vier kinderen van
Aert Jans bij Guyrtgen Bartels) de nalatenschap lieten inventariseren. In de
weefwinkel in het huis aan de Oude Doelstraat vond men drie blauwweefgetouwen,
tien effenaars, twee spoelwielen, een henckblock INVULLEN:woord met een hamer,

een ton met sterckels INVULLEN:woord, twee {\em starck tobbekens\/}
INVULLEN:woord en twee kroonblokken met een kroon. In de achterbovenkamer lagen
achttien weefkammen en in het garenkamertje gewichten, negen kettingen en zeven
pakken rauw garen.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 62, f~195,9~februari 1635.}
\item Bartelemeus Willems van bij Eindhoven, 12~jaar oud en werkzaam bij de
hoedenmaker Jan Janssen, kreeg in 1586 een eenmalige uitkering.\zn{\nha,
Burgerweeshuis Haarlem 6, f~IX\vo.}
\item Bernaert Goris, linnenwever uit Woensel, trouwde op 5~mei 1591 met Lysbeth
Jans, jongedochter uit Antwerpen. Hij getuigde in 1594 bij het akkoord van
Pieter en Janneken Pieters uit Woensel.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 36, f~CLII,
13~januari 1594.} Samen met zijn broer Peter te Woensel verkocht hij in 1595 hun
ouderlijke erfenis, bestaande uit een huis en land aldaar.\zn{\nha, \sa\
Haarlem, Restant Ensched\'e O114a, f~CXCVIII\vo, 24~november 1595.} Aert
Sebastiaens uit Eindhoven, getuige bij deze transactie, was gehuwd met Bernaerts
schoonzus Luytgen Jan Raessen uit Eindhoven of omgeving\zn{\rhce, \ora\
Eindhoven 1582, f~37\vo, 9~september 1609.}, wat Lysbeths afkomst uit Antwerpen
in het kader van een diaspora plaatst. Ook haar broers Willem Jansen Raes Laenen
en Raes Jans Laenen en haar zus Luytgaert woonden te Haarlem.\zn{\rhce, \ora\
Eindhoven 1551, no.~710, 15~juli 1609. \ora~1582, f~37, 9~september 1609.}
\item Berent Hendrix, vrijhezel uit Tongheren (Tongelre), trouwde op 26~augustus
1586 met Wentelmoet Allaerts, weduwe uit Haarlem.
\item Barent Jans, jongman uit Helmond in de Spaarnwouderstraat, trouwde op
8~januari 1606 met Griet Hendricks uit Helmond in de Annastraat, weduwe van Jan
Goverts [uit Eindhoven]. Hij was bierbrouwersknecht, toen hij later in dat jaar
voor \f243 een huis kocht in de Oude Doelstraat op de hoek van de Nieuwe
Molensteeg.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-35, f~II$\rm^c$LIII\vo, 29~december 1606.}
Mogelijk was hij identiek aan Berthout Jan Berthouts te Haarlem, die in 1605 een
hofstad aan het Binderseind te Helmond verkocht.\zn{\hich, \sa\ Helmond 3818,
p.~191, 23~april 1605.}
\item Baernt Bastiaens\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-3, f~180\vo, 27~september 1602.
\ora~47-4, f~LIIII, 26~april 1611; f~LV\vo, 16~mei 1611.} uit Helmond gaf in mei
1602 aan Dirck Corstiaens 141\half~\pond\ scheergaren in ruil voor 11~stukken
rauw lijnwaad.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 54, f~56\vo, 6~juni 1602; f~58, 13~juni
1602; f~86\vo, 11~december 1602.} In 1582 kocht hij voor \f310 uit het
patrimonium van het voormalige Ursulaklooster een huis in de
Zoetemelkwittebroodsteeg.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 32-3, rekening 1584,
f~XVIII. Kast 32-13, rekening 1610, f~XV\vo. \ora\ Haarlem 76-26, f~\2XXXVI\vo,
31~december 1582.}
\item Berent Willems, jonggezel uit Veldhoven te Spanbroek, trouwde op 12~maart
1600 met Heilken Jans, jongedochter uit Veldhoven in de Magdalenastraat.
\item Jaspar Gysberts\zn{\nha, \ora\ Haarlem 82-1, f~LXXV, 8~augustus 1608.},
linnenwever uit Helmond, kocht in 1607 voor \f170 de opstal van een huisje
buiten de Janspoort.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-36, f~LXXXVII\vo, 3~mei 1607.} en
verkocht in 1609 een opstal met het getimmerte van een huis aan de Jansweg
buiten de Janspoort voor \f105.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-37, f~L\vo, 3~februari
1609.}
\item Jaspar Henrix\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-26, f~CXVIII\vo, juni 1581: hij
handelt als oom en voogd van Joost en Hillegondt Thomas, kinderen van Reyns
Pieters.}, linnenwever uit Breugel in Brabant, werd in 1580 ingeschreven als
lidmaat van de gereformeerde gemeente.\zn{Hamers, \ah Lidmaten en attestaties'',
218.} Hij verkocht in 1583 aan de linnenwever Jan Symons voor \f250 een huis op
de hoek van de Schagchelstraat en de Gortesteeg, dat hij in 1578 voor \f220 had
gekocht.\zn{\nha, Stadsarchief Haarlem 1245--1572 578, f~CXCIX, 25~maart 1578.

\sa\ Haarlem, kast 19-163, f~218.} Drie jaar later kocht hij voor \f233:10:0 een
huis in de Appelaarssteeg.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-166, f~150\vo. Het
huis verkocht hij in 1603 voor \f725: \ora\ Haarlem 76-34, f~CIX, 25~januari
1603.} Eveneens in 1586 kocht hij voor \f275 een huis in de Gierstraat\zn{\nha,
\sa\ Haarlem, kast 19-166, f~155. \ora\ Haarlem 76-27, f~CXCIX, 23~december
1586.}; daar verkocht hij in 1606 een huis (hetzelfde?) voor \f750.\zn{\nha,
\ora\ Haarlem 76-35, f~II$\rm^c$, 14~april 1606.} Hij trouwde met Jenneken
Goorts en hertrouwde op 17~oktober 1599 met Jannetgen Adriaens, jongedochter uit
Deventer. Met zijn tweede vrouw testeerde hij in 1601; zijn beide voorkinderen
hadden hun moederlijke erfdeel al ontvangen. Hij woonde nog steeds in de
Gierstraat.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 16, f~II$\rm^c$XII\vo, 21~december 1601.
\ona~41, f~CXXIX\vo, 14~december 1601.} Hij verkocht zijn lijnwaad (onder meer)
naar Lissabon.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 16, f~II$\rm^c$XIIII, 21~december 1601.}
%INVULLEN x 3) 4~mei 1604 Machtelt Geraerts Verschuyl, jongedochter van
%Eindhoven. Dochter Susanna werd op 24~juni 1607 te Amsterdam NH gedoopt.
\item Jaspar Jans\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-2, ongef., 2~maart 1588; 3~augustus
1589; 25~augustus 1594; 6~mei 1595; 3~november 1595. \ora~76-27, f~XCVIII,
23~oktober 1584. \ora~76-30, f~\2LII, 31~december 1594. \ora~76-36, f~CVII\vo,
28~september 1607. \ora~78-7, f~LXXIIII, 27~oktober 1603; f~II$\rm^c$IIII,
28~september 1607. \ora~82-1, ongef., 9~april 1614. Restant Ensched\'e O114,
f~XXXIII\vo, 4~november 1589; f~CXXXIV\vo, 11~februari 1591.}, linnenwever uit
Helmond, verkocht in 1582 aan Pieter Henricx, linnenwever uit Hoorn, een huis en
erf op de Oude Gracht op de hoek van de Achterkamp voor \f337:10:0.\zn{\nha,
\sa\ Haarlem, kast 19-162, f~259\vo. \ora\ Haarlem 76-26, f~CXCVIII, 3~september
1582.} In 1583 verkocht hij voor \f720 aan Thomas in den Bogaert uit Eindhoven
een huis in de Ursulasteeg, dat voorheen van het Ursulenconvent was
geweest.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-163, f~204\vo. \ora\ Haarlem 76-27,
f~XXX, 26~september 1584. In 1582 had hij dit huis voor \f720 gekocht van de
stad: \ora~76-26, f~\2XXXVII, 31~december 1582. \ora~78-3, f~\2XI\vo,
31~december 1582.} In hetzelfde jaar verkocht hij aan de linnenwever Willem
Diricx van Hersel [uit Eindhoven] een huis in de Zuiderstraat (voorheen van de
Vrouwenbroers) voor de lasten van \f251 en \f118:15:0\zn{\nha, \sa\ Haarlem,
kast 19-163, f~210. \ora\ Haarlem 76-27, f~XLI, 6~september 1584.} en kocht hij
voor \f675 een huizing met een boomgaard in de Witte Herensteeg, die voorheen
van de witheren waren geweest.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-163, f~213\vo.
\ora\ Haarlem 76-27, f~XLVII, 26~oktober 1583; f~L\vo, 20~november 1583;
f~LXXVI, 10~februari 1584. In dezelfde steeg verkocht hij in 1589 voor \f56 een
erf: \sa, kast 19-169, f~148\vo. Vgl. kast 32-3, rekening 1584, f~XII\vo: het
huis was gezamenlijk bezit van Jasper, Willem in De Prins en de weduwe van Cors
Adriaens.} Aan de linnenwever Luenis Hendricx uit Grave verkocht hij in dat jaar
voor \f208 een huis, erf en boomgaard, dat eveneens van de witheren was
geweest.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-163, f~215. Van dezelfde kocht hij in
1584 voor \f28 een stukje erf in de Witte Herenstraat (idem 164, f~204).} Een
kamer en een boomgaard in de Witte Herensteeg, voorheen van het klooster der
witheren, verkocht hij in 1584 voor een derde van de lasten (in totaal \f325) en
\f145.\zn{\nha, \sa\ Haarlem 164, f~193\vo.} Samen met Willem Wouters uit
Eindhoven kocht hij in 1589 voor \f1440 een huis op de Krocht.\zn{\nha, \sa\
Haarlem, kast 19-169, f~164.} Met dezelfde verkocht hij in 1590 aan Claes
Willems uit Eindhoven en Uman Nyssen [uit Valkenswaard] voor \f810 een huis op
de Krocht.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-170, f~177.} Aan genoemde Willem
verkocht hij in 1590 voor \f415 de helft van een achterhuis op de
Krocht.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-170, f~177\vo.} Hij kocht in 1590 van
Claes Willems [uit Eindhoven] voor \f104 een huis op de Krocht.\zn{\nha, \sa\
Haarlem, kast 19-170, f~188\vo.} In de Witte Herenstraat verkocht hij in dat
jaar voor \f1300 een huizing voor \f1408.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-170,
f~193\vo.} Van Willem Wouters uit Eindhoven kocht hij in 1591 voor \f487 een
kamer op de Krocht, die hij in hetzelfde jaar verkocht voor \f806.\zn{\nha, \sa\
Haarlem, kast 19-171, f~201; f~203. \ora\ Haarlem 76-29, f~XCII, 31~december
1591.} Voor \f350 en de lasten van \f150 kocht hij in 1593 een huis op de Krocht
dat was gemaakt van de kerk van het Catharijnenconvent.\zn{\nha, \sa\ Haarlem,

kast 19-173, f~180. \ora\ Haarlem 76-30, f~XXIIII\vo, 19~februari 1593.
\ora~76-31, f~XXIIII, 18~januari 1595; f~CLXXIII\vo, 10~september 1596.} In 1594
verkocht hij voor \f359 een huisje aan de Bakenessergracht en voor \f330 een
huis op de Korcht aan Claes Willems, linnenwever [uit Eindhoven].\zn{\nha, \sa\
Haarlem, kast 19-174, f~186; f~186\vo.} Eveneens op de Krocht verkocht hij in
1596 voor \f750 een huis aan de linnenwever Dirck Jans.\zn{\nha, \sa\ Haarlem,
kast 19-176, f~179.} Aan Claes Willems van Asten [uit Eindhoven] beloofde hij in
oktober 1596 het huis in het Catharinaconvent te betalen, dat hij in mei had
gekocht.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e O114a, f~$\rm^c$LVII,
23~oktober 1596.} In de Nieuwe Molenstraat kocht hij in 1598 een kamer voor
\f142:10:0.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-178, f~157.} Een huisje met een erf
op de Bakenessergracht verkocht hij in 1603 aan Joachim Jans uit Dommelen voor
een lijfrente van \f25.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-34, f~CLXXXIX, 27~oktober
1603.}
\id In 1589 was Jasper be\"edigd als {\em ommedrager van webben ende
linnewaet\/}, waarvoor hij 100~\pounds\ Vlaams betaalde en Pieter Symons,
linnenwever aan de Oude Gracht, als borg naar voren schoof.\zn{\nha, \sa\
Haarlem, Rood 210, f~I, 2~februari 1589.} Op 16~december 1594 trouwde Jasper als
weduwnaar van Tryn Gillis\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e O114,
f~CXXVIII\vo, 28~januari 1591 (zij is 51~jaar oud).} met Griete Gerrits, weduwe
van Jan Isbrants te Enkhuizen. In 1603 maakte hij zijn testament. Zijn nicht
Machtelt Vlincken\zn{In de schepeprotocollen van Helmond komen twee naamgenoten
voor: Metgen Diericx Vlincken, die in 1594 met haar man Peter van Eersel de
helft van het van haar vader ge\"erfde huis in de Kerkstraat bij de Poel
verkocht aan haar zus, en Metgen Henricx Vlincken, wiens erfgenaam Peeter Jans
Ceelen in 1618 zijn recht in een vijfde van haar nalatenschap verkocht (\rhce,
\sa\ Helmond 3816, p.~80, 28~juli 1594. \sa~3825, no.~435, 31~oktober 1618).}
(dochter van zijn oom) te Helmond kreeg de helft van zijn huis in de Nieuwe
Molenstraat te Haarlem, waaruit zij een lijfrente van \f16 moest betalen aan
zijn vrouw Griete Geryts. De helft van zijn aandeel van \f50 in de {\sc voc}
bestemde hij voor zijn neef Henrick Huyberts uit Valkenswaard (zoon van zijn
oom) en zijn nicht Oede, een `schamele weduwe' uit Helmond te Haarlem
(dochtersdochter van zijn zus), bedacht hij met \f12 eens. In een codicil gaf
hij bovendien aan Janneken en Sara, dochters van genoemde neef Henrick, \f24
eens. De rest van de nalatenschap was voor de kinderen van zijn halfzusters
Catelyna, Griet en Judt Jans. Hij woonde toen op het eiland Urk.\zn{\nha, \ona\
Haarlem 43, f~XIX\vo, 30~juli 1603 en i.m., 26~augustus 1603; f~XXXI\vo,
27~augustus 1603 en i.m., 26~april 1604.}
\item Jaspar Sas\zn{\nha, Schutterij Haarlem 29-1, f~64\vo. Idem 31-1, ff~25 en
44\vo. Idem~31-2, ongef., 1618, 1621.}, vrijgezel uit Eindhoven, trouwde op
15~februari 1609 te Rotterdam met Janneken Moreau\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-69,
f~XII, 9~december 1653.}, jongedochter uit Antwerpen. Hij was een zoon van
Gerrit Sas, linnenreder van Eindhoven te Haarlem, en van Barbara Jan Everts uit
Aalst.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 48, f~CXIX\vo, 19~juli 1610.} Als {\em coopman van
douck\/} handelde hij in linnen op onder andere Rotterdam.\zn{\gar, \ona\
Rotterdam 78, no.~111, 1~september 1621.} Hij was in 1623--1624 namens de
Brabanders diaken van de gereformeerde gemeente.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Rood
213, ongef., 28~maart 1624. Rood 214, f~17\vo, 4~april 1623. Kerkenraad Haarlem
20, ongef., 26~maart 1623.} In 1625 was hij wijlen en was zijn dochter
Anneken\zn{\nha, \ona\ Haarlem 142, f~CXXV, 22~januari 1650.} mede-erfgenaam van
zijn vader.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 96, f~XXIIII\vo, 5~februari 1625.} Zijn
weduwe testeerde in 1644 en 1646.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 121, f~244, 1~oktober
1644. \ona~140, f~XCIX, 27~september 1646.} De dochter trouwde met
achtereenvolgens Pierre Bontemps\zn{{\em Album studiosorum academiae Ludugno
Batavae\/}, 205. Dorren, {\em Eenheid en verscheidenheid\/}, 132, 133, 139.} uit
Walloni\"e, predikant van de Waalse kerk in Haarlem, en met de apoteker Nicolaes
Visscher te Harlingen.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 343, f~281\vo, 10~december 1659.
\ora\ Haarlem 76-71, f~CLVI\vo, 8~mei 1658. \sa\ Haarlem, Rood 221, f~104\vo,

23~juni 1646. Rood 223, f~17, 13~november 1649; f~19, 17~november 1649. Rood
463, no.~100, 25~maart 1649.}
\item Jasper Schampers, fusteinwerker, vermeld in 1597.\zn{\nha, \ora\ Haarlem
47-3, f~40, 19~januari 1598. Vgl. \ora~76-34, f~XIX, 9~maart 1602 (Jasper
Schamp, linnenwever uit Roeselare, koopt een huis aan de Kraaienhorstergracht),
en \ona\ Haarlem 12, f~CVII, 16~mei 1597 (de kinderen van Jasper Scamp uit Ronse
geven een kwitantie). In 1605 was hij saaidrapier te Gouda: \ora~76-35, f~L,
16~januari 1605. In 1597 was Jasper Schamps een van de waardeerders van de
fusteinen: \sa\ Haarlem, Rood 210, f~CLXIX, 23~mei 1597.}
\item Jaspar Thielmans van Hertsrode (Hertselroij)\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-1,
p.~647, 16~januari 1584; p.~646, 6~december 1584. \ona\ Haarlem 10,
f~\5LXXIIII\vo, 26~november 1594. \gah, \ora\ \db\ 1410, f~379\vo, 4~januari
1603. \ora~1424, f~16, i.m. 15~maart 1600; f~17, 16~december 1599. \ora~1431,
f~308, i.m. 14~april 1599. \ora~1438, f~92, 17~november 1599; f~110, 26~november
1599; f~116, 27~november 1599; f~152, 11~december 1599. \ora~1439, f~12\vo,
3~maart 1600; f~280, 24~juli 1600. \ora~1440, f~6\vo, 3~oktober 1600. \osa~1445,
\S~80$\rm^o$ penning, ongef., 9~december 1593. \rhce, \sa\ Helmond 3814,
f~76, 16~december 1585; f~98\vo, 14~mei 1586; no.~664, 20~februari 1586;
f~209\vo, 9 en 11~juli 1588. \sa~3815, p.~1, 12~januari 1590; f~20\vo,
19~januari 1590; p.~94, 4~mei 1591; p.~197, 17~juli 1593; p.~326, 16~februari
1596. \sa~3816, p.~69, 10~mei 1594; p.~72, 4~juni 1594. \sa~3817, p.~331,
30~september 1600. \sa~3818, p.~16, 11~april 1603. \sa~3820, f~59, 14~februari
1609. Schampers, \ah Het geslacht van Hetsrode'', 169, 170. Coenen, {\em Son en
Breugel\/}, 103.} (Hetsroy), koopman uit Breugel (ook genoemd van Helmond, waar
hij heeft gewoond), geboren rond 1544, zoon van Thielman Jans van Hertsrode en
Aleyt mr.~Jans van Breugel (die als weduwe in Antwerpen overleed), vestigde zich
omstreeks Allerheiligen 1577 te Gemert, waar hij drie jaar bleef en gedurende
twee jaar een kamer huurde van Frans Jaspar Schinckels. Rond
Sint-Jan 1583 kwam hij met zijn gezin in Haarlem wonen, tot hij rond Pasen 1584
vertrok.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 6, f~II\vo, 8~januari 1585; f~III, 10~januari
1585.} Vermoedelijk heeft hij zich vervolgens te Helmond gevestigd. Daar kocht
hij in 1589 een huis in de Kerkstraat.\zn{\rhce, \sa\ Helmond 3814, f~252\vo,
4~november 1589. Vgl. \sa~3815, no.~101, 9~juni 1590.} In 1600 verkocht hij daar
een huis met een weefwinkel.\zn{\rhce, \sa\ Helmond 3817, p.~320, 18~augustus
1600 en i.m., 14~februari 1609.} Toen hij in Helmond woonde, investeerde hij
veel in geldrentes en roggepachten\zn{\rhce, \sa\ Helmond 3814, f~77\vo,
17~december 1585; f~83, 16~januari 1586; no.~520, 30~oktober 1586; f~225\vo,
19~januari 1589; no.~1194, 9~februari 1589; no.~1199, 13~februari 1589;
no.~1230, 9~maart 1589; f~253, 13~november 1589. \sa~3815, p.~59, 27~november
1590; p.~116, 29~december 1591; p.~162, 23~december 1592; p.~215, 25~augustus
1594. \sa~3816, p.~42, 12~februari 1594; p.~71, 28~mei 1594. \sa~3817, p.~49,
22~mei 1597; p.~90, 22~november 1597; no.~176, 24~januari 1598. \sa~3818,
no.~28, 11~april 1603.}, terwijl hij veel percelen land te Breugel
kocht.\zn{\rhce, \sa\ Helmond 3814, ff~82\vo en 83, 7~januari 1586; no.~416,
2~april 1586; f~209\vo, 9 en 11~juli 1588; f~241\vo, 12~juni 1589; f~242 15~juni
1589; f~246, 29~juli 1589; f~255\vo, 30~december 1589. \sa~3815, p.~2,
23~december 1592; f~162, 23~december 1592; p.~204, 4~september 1593; p.~326,
16~februari 1596; f~398\vo, 23~november 1596. \sa~3816, p.~11, 17~december 1593;
p.~31, 7~januari 1594; p.~32, 15~januari 1594. \sa~3817, p.~2, 24~januari 1597;
p.~81, 25~oktober 1597.} In 1601 verkocht hij zijn hoeve op het Eigen onder
Breugel.\zn{\gah, \ora\ \db\ 1410, f~153\vo, 20~maart 1601. Vgl. \rhce, \sa\
Helmond 3815, pp.~394 en 395, 18~november 1596.} In dat jaar kocht hij samen met
Dirck Henricxs van den Broeck uit Strijp (die een jaar later zou trouwen met
Heylwich Verschuyl uit Haarlem) en diens broer Willem voor \f3500 lijnwaad en
lint van een Bossche koopman.\zn{\gah, \ora\ \db\ 1424, f~276, 15~september
1601.} Hij exporteerde vlas, garen en lijnwaad naar Holland.\zn{\arab,
Rekenkamer 23521, f~XLI\vo, 25~juni 1591. Rekenkamer 23523, f~I\vo, 9~januari
1592; f~XIX, 11~juni 1592. Rekenkamer 23525, f~XIII\vo, 18~mei 1594; f~XLI,
13~mei 1595.} Jasper was gehuwd met Hillegont Bertrams van den Heuvel en bij

haar vader van onder meer Michiel, norbertijn en pastoor, en vermoedelijk van
Jan, koopman te Madrid.
%INVULLEN:
%25 november 1583, Jasper Tielmans te Gemert, koper en verkoper van
%garen en lijnwaad, komt vaak in de stad {\em ende den schamele spinsters
%ende wevers merckelyck prouffyt deur zyne negotiatie aen doende\/}
%[bedoeld zijn de arbeiders in Den Bosch]. Hij wil graag een paspoort
%om onderweg geen schade aan garen en linnen door soldaten te lijden.
%\gah, \osa\ 5462.
%\id Batken Thielmans van Bruegel woonde in 1586 te
%Vlissingen.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-2, ongef., 1~september 1586;
%13~november 1595.} Michiel Thielmans van Hertsroey was kanunnik van
%de Onze-Lieve-Vrouw te Antwerpen tijdens bisschop Sonnius. Na het
%overlijden van zijn vader ging diens weduwe, Aleijdt mr.~Jans van
%Breugel, te Antwerpen wonen, waar zij in 1585 overleed. Michiel
%stierf op 18~december 1593, zijn zus Beatrix op 31~mei 1601. In het
%zelfde graf (fauconsklooster) ligt de bloedverwant Anthonius
%Templer.\zn{Jean
%Coenen, {\em Son en Breugel van oudsher een kruispunt van wegen\/}
%(Son en Breugel, 1999) 103.}
\item Jaspar Verscheijl (Verschuyl), jonggezel uit Eindhoven in de Kleine
Houtstraat {\em in Bommele\/}, werd in 1596 lidmaat van de gereformeerde
gemeente. Zijn broer Hendrick was zijn getuige.\zn{\kr 99, p.~5, 5~januari 1596.
\dtb\ Haarlem 47, p.~312, 18~februari 1596; i.m., 20~februari 1596 (attestatie
op Goch).} Hij had eerst met zijn ouders (Willem Jans Verschuyl en Iken), broers
en zusters te Goch gewoond.\zn{Mason, {\em Gens Van der Scuylen\/}, 17, 120,
127, 130, 131.}
\item Jaspar Willems\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-29, f~XXV, 21~maart 1591.
\ora~78-4, f~II$\rm^c$LXXXIX, 5~augustus 1591. \ona\ Haarlem 51, f~XXXII\vo,
21~april 1616.}, linnenwever en turfdrager uit Geldrop in Brabant, trouwde op
8~mei 1584 met Keunyere (Kniertje) Jans, jongedochter uit Velsen. Zij testeerden
in 1605, waarbij zij \f70 vermaakten aan de kinderen van wijlen zijn broer
Thonis Willem en \f12 aan zijn zus Magdaleen. Zij woonden in de Voorkamp.
Getuigen waren de linnenwevers Henrick Joosten uit Woensel en Corstiaen Pauwels
uit Eindhoven.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 44, f~CXCVIII\vo, 22~september 1605.} In
de Voorkamp kocht Jaspar Willems uit Gelderen (Geldrop) in 1592 voor \f300 een
kamer.\zn{\nha, \sa\, kast 19-172, f~164. \ora\ Haarlem 76-29, f~CVI, 7~januari
1592. Vgl. \ora~78-10, f~CLXXV\vo, 16~september 1619.}
\item Corst Teunis, jongman uit Roeden (Sint-Oedenrode) in de Kleine Houtstraat,
werd in 1588 lidmaat van de gereformeerde gemeente.\zn{\kr 98, p.~84, 15~juli
1588.} Hij was linnenwever. Als jongman van Roij trouwde hij op 27~januari 1591
met Lysbet Arents Vervoorde, jongedochter uit Oudenaarde. Hij hertrouwde op
21~januari 1603 met Mayken Jacobs uit Weert, weduwe van Lieven Bosschaert, en
woonde toen in het Crayenest. In 1605 en 1607 werden kinderen uit dit huwelijk
gereformeerd gedoopt. Corst en de zijnen woonden op de Oude Gracht bij de
Zijlbrug, toen zij in 1620 lidmaat werd van de gereformeerde gemeente.\zn{\kr
100, p.~167, 17~april 1620.} In 1604 werd zijn zoon Aert Corstiaens, die als
spoeler werkte bij Rut Aerts [uit Sint-Oedenrode], zwaar mishandeld door zijn
baas.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 113, f~LXXXVIII, 10~februari 1609.}
\item Corstiaen Aerts, linnenwever uit Eindhoven, geboren rond 1559, legde in
1595 samen net Willem Maerts uit \db\ en Jan Gerrits uit Helmond, eveneens
linnenwevers, een verklaring af over 47~zakken hop, die hij samen met Thomas van
Dalen [uit Eindhoven] had gekocht te Goch.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 37,
f~CLXXVIII\vo, 9~december 1595; f~CLXXXI\vo, 14~december 1595.} Misschien was
hij identiek aan Corstiaen Aerts, die in 1590 samen met Jan Geraerts 47~stukken

rood ofwel rauw lijnwaad uit de meierij van Den Bosch naar Holland
invoerde.\zn{\arab, Rekenkamer 23519, f~XXVI, 18~april 1590.}
\item Kersten Aerts (ook Adriaens) uit Veldhoven was gehuwd met Syken Goorts.
Als weduwe kocht zij in 1588 voor \f600 een huis op de hoek van de
Gasthuisstraat en de Boeresteeg\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-28, f~LV\vo,
31~december 1588.}, verkocht zij (geassisteerd door haar zoon Goyaert
Corstiaens) voor \f1200 een huis in de Gasthuisstraat, kocht zij 1595 voor
\f2300 een huis op de hoek van de Zijlstraat en de Oude Gracht met daarachter
een zomerhuisje en verkocht zij in 1596 voor \f328 een tuin buiten de Kleine
Houtpoort.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-176, f~176\vo. \ora\ Haarlem 76-30,
f~CXXXVIII, 31~december 1593. \ora~76-31, f~XXIX\vo, 19~januari 1595;
f~CLXIX\vo, 3~juli 1596.} In 1603 bewees zij aan haar kinderen Adriaen, Govert
(wegens absentie vertegenwoordigd door zijn vrouw Yda Henricxs) en wijlen Pieter
Corstiaens (overleden in de koninklijke stad Melvinck in Pruisen (een havenstad
aan de Oostzee), nalatende een zoontje Christiaen Pieters), begroot op een
waarde van \f12.000 per persoon; als onderpanden verbond Syken haar huizen op de
hoek van de Zijlstraat en de Oude Gracht en Yda haar huis op de hoek van de
Ossenmarkt en de Barrevoetzustersteeg (Barrevoetestraat).\zn{\nha, \ora\ Haarlem
78-7, f~XXXIX, 18~november 1603.} Als weduwe van Corstiaen Aerts uit Weert (kwam
zij zelf uit Weert?) verkocht zij in 1609 voor \f2800 een huis in de Zijlstraat
op de hoek van de Oude Gracht, {\em daer de stadt van Coningsbergen
vuijthangt\/} -- welk uithangbord zij voor zichzelf hield. Haar neef Gysbert
Willems trad op als haar voogd.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-37, f~LXVI\vo,
13~februari 1609.}
%1588, 1595:wed. van Kersten ADRIAENS
%INVULLEN:Melvinck
\item Kors Korsten, linnenwever uit Helmond in de Annasteeg, geboren in
1558\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e O114a, f~II$\rm^c$XLII\vo,
30~juli 1596.}, werd in 1592 lidmaat van de gereformeerde gemeente.\zn{\kr 98,
p.~115, 3~januari 1592.} Hij kocht in 1611 van Pauwels Jans uit Budel een opstal
met getimmerte aan de Jansweg.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-39, f~\2XVIII,
19~september 1611.} In 1613 bezat hij de helft van een huis buiten de
Janspoort (hetzelfde?) \zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-41, f~XI\vo, 5~januari 1613.}
\item Korst Jans\zn{\nha, Oudemannenhuis Haarlem 3-35, no.~5. \ona\ Haarlem 80,
f~LXXXVI, 30~mei 1609.}, linnenwever uit Mierlo in het Nieuwland, werd in 1590
lidmaat van de gereformeerde gemeente.\zn{\kr 98, p.~97, 3~januari 1590.} Hij
was op 19~mei 1587 als jongman uit Mijrlo getrouwd met Maria Willems,
jongedochter uit Leende. Op 21~maart 1599 hertrouwde hij met Aelken Aerts,
jongedochter uit Helmond, en op 20~april 1604 (hij woonde in de Korte
Houtstraat) met Aelken Jans, jongedochter uit Steenwijk. Op 6~oktober 1613
hertrouwde hij nogmaals, nu met Iken (Ideken, Ytgen) Egberts (Baertens) uit
Weert, weduwe van Jan Rutten uit Budel. Hij kocht in 1601 voor \f500 een huis in
de Korte Houtstraat.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-33, f~CXXXIII\vo, 13~december
1601.} Daar woonde hij nog in 1613. Drie jaar later verkochten zijn weduwe en
zijn kinderen (Saerken Corstens, gehuwd met Silvester Pieters van Hemselroij
[uit Helmond], Jan Corstens en de onmondigen Lysbeth, Stouke en Abraham, bevoogd
door Jan Jans uit Mierlo en Willem Aerts uit Helmond) voor \f840 een huis in de
Korte Houtstraat.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-42, f~CLIX, 18~januari 1616.}
\item Kerst Jan Peters\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-30, f~XX\vo, 29~januari 1593.},
linnenwever uit Tongeren in Brabant (Tongelre), machtigde in 1592 Reym Jilles
uit of te Tongeren (Tongelre) om \f100 verlopen renten te ontvangen van de
erfgenamen van Jacob Franss uit Nuenen, welke rente was gevestigd krachtens een
schepenbrief van Nuenen van 31~december 1563. Getuigen waren Symon Henricx uit
Valkenswaard en Claes Everts uit Tongeren (Tongelre).\zn{\nha, \ona\ Haarlem 35,
f~II$\rm^c$XXX, 2~november 1592.} In 1592 verkocht hij als Kersten Jan Peters
uit Nuenen aan Reynder Jelis van Tongelre twee rentebrieven, gaande uit
onderpanden te Nuenen.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e O114,

f~II$\rm^c$L\vo, 14~september 1592.} In 1620 gaf de linnenwever Corstiaen Jans
als weduwnaar van Maddalena Wouters aan hun kinderen Wouter, Geertgen, gehuwd
met Jacob Jans, en Heijndrick Willems als weduwnaar van Maeijcken Corstiaens als
moederlijk erfdeel een huis in de Korte Margarethastraat, terwijl hij voor
zichzelf het huis daarnaast behield.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 116, f~92, 24~april
1620.}
\item Cost Joosten, linnenwever uit Helmond, wordt vermeld in 1593.\zn{\nha,
\ora\ Haarlem 76-0, f~LXVI\vo, 27~april 1593.}
\item Christiaen (Korstiaen) Keldermans, linnenwever, trad op 26~oktober 1604
als jongman van Eindhoven aan de Bakenessergracht in ondertrouw met de
jongedochter Luytken Gerrits Boumans uit Roy (Sint-Oedenrode). Zij verkocht in
1607 haaar deel van een een huis, hof en aangelag in haar
geboorteplaats.\zn{\rhce, \ora\ Eindhoven 1551, no.~650, 20~januari 1607.} In
1609 werd Corstiaen lidmaat van de gereformeerde gemeente; hij woonde toen in de
kerk van het Zijlklooster. Getuige was Andries Keldermans [uit Riethoven]\zn{\kr
100, p.~6, 9~oktober 1609.} Zijn vrouw werd lidmaat in 1622; toen woonden zij in
de Minnebroederssteeg.\zn{\kr 100, p.~217, 25~maart 1622.} Daar had hij in
hetzelfde jaar een huis voor \f725 een huis gekocht.\zn{\nha, \ora\ Haarlem
76-37, f~\2XXIII\vo, 24~december 1609. Vgl. \ora~78-8, f~LXXI, 11~mei 1610.} In
1628 kocht hij voor \f600 een huis in de Ravelingsteeg.\zn{\nha, \ora\ Haarlem
76-51, f~\2V, 4~maart 1628. \ora~78-12, f~\3II, 4~maart 1629.} In 1646
compareerde Lucretia (Luytken) als zijn weduwe.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 82-3,
ongef., 7~mei 1646.} Zij testeerde in 1648, 1652, 1655 en 1657 ten gunste van
Anneken en Heijltge, haar dochters, Cristiaen, zoon van Gerrit Keldermans, haar
zoon, en Cristiaen Keldermans, haar zoon.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 192, dl.~I,
f~11\vo, 3~februari 1648; i.m., 18~mei 1652. \ona~272, ongef., 20~mei 1655;
12~juli 1657.} Zij woonde toen in de Ravelingsteeg.
\item Kersten Pauwels\zn{\nha, \ora\ Haarlem 78-6, f~XIIII\vo, 14~maart 1597.
\ora~82-1, f~III, 9~juli 1599. \ora~82-2, ongef., 16~november 1617. \sa\ Haarlem
78-7, f~XXIIII\vo, 28~juli 1603; f~LXXXVIII, 27~april 1605. Gildenarchieven
Haarlem 168, ongedateerd rekest (1611).}, linnenwever en -reder uit Eindhoven,
maakte in 1602 en 1610 met zijn vrouw Grietgen Barents Timmermans uit Goch
testamenten, waarbij Pieter Bruecker, garenkoper uit Weert, en Jacob Jans,
linnenwever uit Helmond, als getuigen optraden.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 41,
f~CLXVIII, 20~februari 1602. \ona~48, f~XCIIII, 3~november 1610.} Hun kinderen
waren Aert, Henrick, Geertgen, Lyntgen, Tryntgen en Machtelgen Corstiaens, de
laatste gehuwd met Jan Cornelis Weygeruyst.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 51,
f~CXVIII\vo, 18~januari 1617; f~\2XIII\vo, 10~december 1617.} In 1604 was hij
getuige, toen Aert Willems, linnenwever uit Veldhoven, zijn bezittingen in
onderpand gaf aan een garenkoper.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 54, f~136\vo,
28~februari 1604.} In 1605 was hij getuige bij het testament van Jasper Willems
uit Geldrop.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 44, f~CXCVII\vo, 22~september 1605.} In 1617
hertrouwde Corstiaen met Magdaleentgen van Daelen uit Aalst.\zn{\nha, \ona\
Haarlem 51, f~CL, 19~april 1617.} Hij kocht in 1586 voor \f450 een huis aan het
Klein Heiligland.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-166, f~161. \ora\ Haarlem
76-27, f~\2XV, 31~december 1586.} Twee jaar later verkocht hij het voor \f412 en
kocht hij voor \f600 een huis in de Kleine Houtstraat.\zn{\nha, \ora\ Haarlem
76-28, f~XLIII, 1~december 1588; 31~december 1588.} In 1592 verkocht hij voor
\f575 een huis in het Groot Heiligland en in 1593 voor \f428 twee kamers in de
Minderbroederssstraat.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-172, f~187. \ora\ Haarlem
76-29, f~XXXII\vo, 11~april 1591; f~CLIX, 23~oktober 1592. \ora~76-30, f~CXL,
31~december 1593.} Corsten Pouwels, linnenwever, kocht in 1592 van Henrick
Herperts [uit Riethoven] voor \f1475 een huis in de Hagestraat, dat hij
doorverkocht aan Jacob Jans uit Leende.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-29, f~CLXIX,
10~november 1592. \sa\ Haarlem, kast 19-172, f~190\vo.} In het Hoerensteegje,
dat het Minderbroederssteegje werd genoemd, kocht hij in hetzelfde jaar een huis
voor \f250, dat hij, voorzien van een nieuwe kelder, doorverkocht voor

\f460.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-29, f~CLXXII, 1~december 1592; f~CLXXII\vo,
25~januari 1593.} Tevens kocht hij voor \f315 twee kamers in de
Sint-Michielsstraat.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-29, f~CLXXX, 31~december 1592.}
Voor \f1225 verkocht hij in 1594 een huis in de Voorkamp, waar hij even later
voor \f2200 een ander huis kocht.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-30, f~\2LI\vo,
31~december 1594. \ora~76-31, f~XXXIII, 19~januari 1595.} Het huis De Blauwe
Lelie in de Nieuwe Molenstraat kocht hi in 1596 voor \f265.\zn{\nha, \ora\
Haarlem 76-31, f~CXLIX, 4~maart 1596.} In 1617 verkocht hij voor \f150 een tuin
het het Rozenprieel buiten de Kleine Houtpoort\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-42,
f~CXXIII, 4~mei 1617.} en in 1620 kocht hij voor \f600 een huis in de
Voorkamp.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-46, f~CXX\vo, 10~december 1620.} Magdalena
deelde in 1627 als zijn weduwe samen met Corstiaens kinderen Aert, Hendrick,
Geertgen (gehuwd met Steven Jans) en Lyntgen zijn huis met erf in de Voorkamp
met de kamers daarachter in vijf delen. Zijn boedel was belast met
\f1250.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 98, f~\2XXVII, 23~december 1627. Vgl. \ona\
Haarlem 98, f~\2XXVII, 23~december 1627.}
\item Corstiaen Willems alias Paradijs\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-4, f~CII\vo,
13~februari 1613; f~\2LX\vo,7~maart 1620. \ora~76-37, f~CVIII\vo, 16~maart 1609.
\ora~76-38, f~CXLVI, 15~juni 1610. \ora~76-39, f~XXXV, 25~januari 1611.} uit
Gelderop bij Eindhoven (Geldrop), geboren rond 1567\zn{\nha, \ona\ Haarlem 22,
f~II$\rm^c$L\vo, 4~oktober 1610.}, en zijn vrouw Lynken Jacobs uit Mechelen,
woonachtig in het Zijlklooster, werden in 1597 lidmaten van de gereformeerde
gemeente.\zn{\kr 99, p.~15, 3~januari 1597.} In 1594 hadden zij
getesteerd.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 36, f~CLXVI, 24~januari 1594.} Hij was
poorter van Haarlem, toen hij in 1601 getuigde voor Dielis Adriaen Dielis,
linnenwever uit Schijndel.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 41, f~LXXXIII\vo, 3~juli
1601.} In hetzelfde jaar handelde hij namens zijn 17-jarige nicht Lysken,
dochter van zijn overleden broer Raes, die bij hem woonde; hij machtigde
zijn in Geldrop wonende broer Jan Willems om haar Brabantse bezittingen te
administreren en verkopen. Jan Servaes uit Geldrop en Jan Heeren uit Oss,
inwoners van Haarlem, waren getuigen van deze rechtshandeling.\zn{\nha, \ona\
Haarlem 16, f~CXXIII\vo, 12~juli 1601.} In 1603 getuigde hij bij het testament
van mr.~Henrick Aerts uit Boxtel, schoolmeester, en Janneken Willem Raessen uit
Eindhoven.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 18, f~CXXVIII, 2~juli 1603.} Samen met Jan
Frans van Goch kocht hij in 1607 voor \f900 een huizing met enkele kamers en een
tuin in de Sint-Michielsstraat (Lange Annastraat) tegenover de Nieuwe
Doelstraat, dat hij in 1610 voor \f775 verkocht.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-36,
f~LVIII\vo, 17~maart 1607. \ora~76-38, f~CXCVI\vo, 11~december 1610. \ona\
Haarlem 80, f~\2V, 28~december 1609.} Op 2~juni 1619 hertrouwde Christiaen, dan
woonachtig in de Ceciliastraat, met Josynken Ariaens\zn{\nha, \ora\ Haarlem 477, f~76, 28~maart 1639.} uit Haarlem in de Lange Begijnestraat, weduwe van
Huybert Jacobs [uit Helmond]. Zij testeerde als weduwe van Christiaen Willems
Paradijs in 1639 en vermaakte toen \f500 aan Maritgen Willems, de huisvrouw van
Heynderick Jans Overbeeck, voor haar goede diensten, alsook haar zwarte lakense
rok, haar zwarte lakense vlieger en haar dagelijkse huik.\zn{\nha, \ona\ Haarlem
168, f~209\vo, 24~februari 1639. \ona~172, deel~I, f~LXXXIIII\vo, 24~juni 1639.
\ona~175, f~7, 24~juni 1639.} Corstiaen ondertekende een rekest over de keur op
de kamerijksdoeken en wordt in een ongedateerd stuk genoemd als
kamerijksdoekwever.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Rood 461, no.~117, z.d.
(mogelijk 1607). Rood 462, no.~146, z.d. Vgl. Gildenarchieven Haarlem 168, z.d.
(1635).} Waarschijnlijk was hij identiek aan de in 1608 vermelde lijnwaadreder
Christiaen Willems, geboren in 1565.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 79, f~CII\vo,
5~augustus 1608.} Hij was lid van het kloveniersgilde.\zn{\nha, Schutterij
Haarlem 29-1, f~68\vo.} Uit het eerste huwelijk stamde Lijsbeth Cristiaens
(1594--1647), die op 11~mei 1611 trouwde met Pieter Maerts Oudewaech\zn{\nha,
Oudemannnehuis Haarlem 3-30, no.~6. INVULLEN, {\em Jaarboek Haerlem\/} (1961)
121. Roelevink, {\em Resoluti\"en der Staten-Generaal\/}, VII, 84, no.~469,
6~september 1624.}, raad en schepen van Haarlem, ontvanger van de konvooien en
licenten, kapitein van het kloveniersgilde en als zodanig vereeuwigd op een
schuttersstuk van Hendrick Pot uit 1630, zoon van Maerten Pieters en Geertje

Maertens, die in de oude waag hadden gewoond. De executeurs-testamentair van
Elijsabeth weduwe Oudewaech verkochten in 1648 voor \f6150 een huis op het hoofd
van het Spaarne bij de waag (voorheen de oude waag), voor \f6150 en \f4500
huizen in de Janstraat, voor \f3000 een huis in de Begijnesteeg en voor \f2750
een huis in de Ceciliasteeg.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-66, ff~LXXIIII\vo, LXXV,
LXXV\vo en LXXVI, 12~juni 1648.} In 1650 legden Jan Thomas uit Breugel en Willem
Jans (uit) Geldrop een verklaring af over hun nicht Lijsbeth.\zn{\nha, \ona\
Haarlem 235, f~183, 29~januari 1650.}
\item Christiaen Wijnants uit Eindhoven trouwde met Elsken van Oudenhoven. Hij
woonde in 1576 te Goch en verkocht toen zijn huis Den Papegay met grond, erf,
hopveld en weiland te Eindhoven tussen de stadsvesten en de Steenweg.\zn{\rhce,
\ora\ Eindhoven 1549-II, f~99\vo, 8~mei 1576.} Elsken bevestigde in 1603 te
Haarlem de schenking die zij vier jaar tevoren, na het overlijden van haar man,
aan haar dochter Janneken en diens man Jan Rycken had gedaan, maar royeerde deze
testamentaire beschikking in 1604; het betrof een huis in de Vossenstraat
(Vo{\ss}stra{\ss}e) te Goch dat zij hadden betrokken met het huis daarachter,
4~morgen land te `Vanrick' buiten Goch, twee hoven buiten de Vrouwenpoort
(Frauentor) van Goch en een perceel bos van 7~morgen buiten Goch, genaamd {\em
Tsevengewalt\/} (Siebengewald bij Gaesdonk).\zn{\nha, \ona\ Haarlem 18,
f~\2XXXIX, 13~december 1603; i.m., 19~november 1604.} In haar testament uit 1607
zei zij eerst te Goch te hebben gewoond; de schenking aan haar dochter Janneken
bleef intact, mits deze \f500 zou uitkeren aan haar mede-erfgenamen.\zn{\nha,
\ona\ Haarlem 21, f~LXII, 8~april 1607.} Andere kinderen waren Jan en Jacob
Wijnants, die zich van Eindhoven noemden (zie aldaar), Lysken (gehuwd met
Henrick Coppens van Kelst uit Weert), Henricxken Wijnants, Wijnant Wijnants,
Pieter Wijnants (in 1588 getuige bij het huwelijk van zijn broer Jan) en Digna
Wijnants. Jan Rycken Coenders te Goch was garenhandelaar; in 1614 stuurde hij
Silezisch garen van Goch naar Helmond.\zn{INVULLEN:auteur, {\em Resoluti\"en der
Staten-Generaal\/}, II, 306, no.~745, 25~augustus 1614.}
Digna Wijnants trouwde met Wijnant Wolthrinck\zn{\nha, \ona\ Haarlem 84,
f~CXXVII, 31~oktober 1613. \ona~118, f~46, 28~januari 1610. \ora\ Haarlem 76-41,
f~CVIII\vo, 29~april 1613. Gildenarchieven Haarlem 332, {\em Dit syn de
namen\/}, z.d.}, geboren rond 1553, koopman te Goch, later garenhandelaar te
Haarlem. Daar bewees hij in 1589 zijn twee voorkinderen (Freesken en Lambrecht)
hun vaderlijke erfgoed. Dit bewijs deed hij teniet, toen hij in 1614 te Haarlem
met Digna testeerde. Van zijn uitlandige voorzoon had hij toen lange tijd niets
gehoord. Zijn nakinderen waren Cristiaen, Wynandt de jonge en Abraham. Hij
bepaalde dat de contracten in het land van Meysen (Mei{\ss}en) met de keurvorst
van Saksen, in het bergwerk (de mijn) {\em d'Eenicheyt\/} in Bohemen en in
andere plaatsen op de oude voet moesten worden gecontinueerd. Zij woonden toen
in de Barteljorisstraat. Een jaar later was Digna zijn weduwe.\zn{\nha, \ona\
Haarlem 24, f~\2LXIIII, 26~mei 1614; i.m., 26~september 1617. \ona~25, f~\4XXII,
26~september 1617. \ora\ Haarlem 76-42, f~LXVII, 25~april 1615.} De voordochter
Freesken Wolthrinckx, geboren te Goch, trouwde\zn{\nha, \ona\ Haarlem 23,
f~CXXXIX\vo, 17~december 1611.} in 1612 met Harman Hartgens (Hertgens) uit
Deutekum (Doetinchem), koopman te Haarlem. Deze wordt in 1610 cozijn genoemd van
Wijnant Woltrinck en was voor een zestiende deel participant in de kobalt- en
bismutmijn te Schneeberg (Saksen), waar van kobalt {\em saffloer verwe\/}
(blauwsel) werd gemaakt.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 118, ff~89 en 89\vo, 8~december
1610.} Christiaen Woltrinckx kwam in 1610, geassisteerd door zijn neven en
vennoten Abraham Vlaming en Jan Goossens Rethy en met toestemming van zijn
ouders, huwelijkse voorwaarden overeen met Saerken Boenevael, dochter van Hans
Boenevael en Tanneken Nys.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 48, f~CXLIII\vo, 19~november
1610.}
%INVULLEN:business Woltrinck, zie varia.tex
\item Stoffel Andries, linnenwever uit Breugel, belastte in 1591 en 1624 zijn
huis buiten de Kruispoort, de laatste keer om een rekening van \f310 te betalen

voor de aankoop van traan.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 78-4, f~II$\rm^c$XLV, 1~mei
1591. \ora~78-12, f~XXX, 17~juni 1624.}
\item Stoffel Janss gezegd Severin of Severijns\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-1,
p.~658, 31~mei 1585.}, linnenwever uit Eindhoven, geboren rond 1545\zn{\nha,
\sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e O114, f~II$\rm^c$XXIII, 3~april 1592; f~CIX\vo,
26~november 1590. O114a, f~CXLIIII, 4~februari 1595.}, kocht in 1582 samen met
Jan Geryts, linnenwever uit \db, voor \f900 een huizing met erf op het Spaarne
bij de lange brug.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-162, f~237. \ora\ Haarlem 7626, f~CLVIII\vo, 18~januari 1582.} Hij verkocht in 1594 een huis (hetzelfde?) op
het Spaarne voor \f2300 aan Servaes Jans [uit Eindhoven].\zn{\nha, \sa\ Haarlem,
kast 19-174, f~192\vo. \ora\ Haarlem 76-30, f~\2LXXXIIII\vo, 31~december 1594.}
In 1584 was hij getuige bij het testament van Jan Hermans de Bitter uit
\db\zn{\nha, \ona\ Haarlem 32, f~LII\vo, 7~november 1584.} en in 1590 getuigde
hij voor Gevert Henricx uit Eindhoven\zn{\nha, \ona\ Haarlem 28, f~CLXVIIIv,
17~juni 1590.} en Pieter Thomas uit Eindhoven.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 34,
f~II$\rm^c$XI\vo, 2~september 1590.} In 1588 was hij lidmaat geworden van de
gereformeerde gemeente. Hij woonde toen aan de Turfmarkt en Dirric Verscheijl
(uit Eindhoven) was zijn getuige.\zn{\kr 98, p.~82, 15~april 1588.} Stoffel en
zijn vrouw Luytgen Barthelmeeus\zn{\nha, \ona\ Haarlem 45, f~CLI\vo, 31~oktober
1606. \ona~78, f~XXXIIII\vo, 10~februari 1607. \rhce, \ora\ Eindhoven 1549,
dl.~II, f~17\vo, 9~februari 1571. Melssen, {\em Kohieren van de honderdste
penning van Gestel\/}, 25.} (zus van Gerrit, Jan en Gooswyn Barthelmeeus van
Gennep uit Eindhoven, allen te Haarlem) testeerden in 1593 en op zijn ziekbed in
1596 ten gunste van hun kinderen Jan, Bartelmees, Henrick, Abraham, Ysaack,
Lyntgen, Anneken en Mayken. Getuigen waren in 1596 Dirick Jans en Geerit Jans,
beiden uit Eindhoven, en zij woonden in de Zijlstraat.\zn{\nha, \ona\ Haarlem
11, f~\3XVIII, 3~januari 1596.} Zoon Jean Christoffels was in 1596--1599 in
Rouen met een grote hoeveelheid handelswaren van zijn moeder en zijn oom
Gooswijn Bartholomeus van Gennep, wier factoor hij was.\zn{\nha, \ona\ Haarlem
11, f~\4LXXI, 16~juli 1596. Vgl. \ona~14, f~C\vo, 13~maart 1599.} Als weduwe
testeerde Luytgen nogmaals in 1609.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 22, f~CXXV,
27~november 1609.}
\item Cornelis Aelbrechts Valckers\zn{\nha, Gildenarchieven Haarlem 168,
13~maart 1631. \sa\ Haarlem, kast 32-13, rekening 1610, f~XVII.}, linnenwever
uit Helmond, was in eerste echt gehuwd met Catelyntgen Claess uit \db. In 1601
kocht hij voor \f650 een huis of kamer aan de Kraaienhorstergracht.\zn{\nha,
\ora\ Haarlem 76-33, f~XXIII\vo, 17~oktober 1601.} Nadat Catelyntgen rond
Allerheiligen 1602 was overleden, zorgden de voogden van de wezen (Annetgen,
7~jaar, en Lysbethgen, 5~jaar), te weten hun grootvader Claes Willems uit \db\
en hun oom Geryt Jan Cnottert te Leiden, voor het moederlijke bewijs.\zn{\nha,
\ona\ Haarlem 42, f~CLXXIX; 1~april 1603. (Gerrit Jans Cnotter, koopman, was in
1615 weduwnaar van Annetgen Willems.)} Cornelis sloot in april 1603 huwelijkse
voorwaarden met Syntgen de Grave\zn{\nha, \ona\ Haarlem 58, f~194, 27~augustus
1624. \ona~61, f~75, 8~juni 1630.} uit Hogelee (INVULLEN:Hooglede bij Roeselare
in Vlaanderen,Hoogeloon), die werd geassisteerd door haar vader Pieter de Grave.
Zij revoceerden het huwelijkscontract in 1613.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 42,
f~CLXXXV\vo, 4~april 1603; i.m. 14~februari 1613.} Met zijn vrouw kocht hij in
1606 zeven loten voor het te bouwen oudemannenhuis; zijn huisgenoot (inwonend)
Hans Meuwesen uit Viersen in het land van Gulik kocht er eveneens zeven, onder
het devies: {\em Ghullicker lant ist die rechte vlas cant. Sy vraecht met huerer
Duijtscher taelen wat sy uwt die loterie van Haerlem sal halen.\/} Zok woonden
in het Crayenest.\zn{\nha, Oudemannenhuis Haarlem 3-40, nrs. 16 en 68.} Cornelis
was in 1616 namens zijn vrouw een van de erfgenamen van Michiel van der Straten
(gehuwd met Catalina Jans uit \db\ -- zie aldaar)\zn{\nha, \ona\ Haarlem 58,
f~75, 1~februari 1616.}; samen met Jacob van der Straten verkocht hij in 1617
voor \f1600 een huis aan de Kraaienhorstergracht.\zn{\nha, \ora\ Haarlem
76-43, f~XXII\vo, 16~januari 1617.} Voor 1627 is zij kinderloos
overleden.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 127, ff~25 en 27, 18~maart 1626.} In 1601
kocht hij van een Gochse koopman een huis of kamer aan de Kraaienhorstergracht

voor \f650.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-33, f~XXIII\vo, 17~januari 1601.} In 1610
kocht hij samen met Jacob Dircxs van Daelen voor \f1400 een huis aan de
Bakenessergracht. De verkoper, mr.~Wouter Goverts van Leende, noemde hen zijn
zwager en neef.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-38, f~XLVIII\vo, 9~februari 1610.
\ora~78-8, f~LXXX\vo, 9~februari 1610.} Het huis verkochten zij in 1616 voor
\f1595.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-42, f~\3XIX\vo, 6~december 1616.} Samen met
genoemde Jacob verkocht hij in 1627 voor \f700 een huis aan de
Kraaienhorstergracht aan de weduwe van mr.~Wouter van Leende.\zn{\nha, \ora\
Haarlem 76-51, f~CLIII\vo, 30~december 1627.} In 1654 was hij de enige erfgenaam
van zijn zus Hillegont Aelberts.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 82-4, ongef., 16~mei
1654.}
%INVULLEN:Hogelee is Hooglede bij Roeselare in Vlaanderen. Corrigeer
%endogaam.tex
\item Cornelis Aertss, vrijgezel uit Helmond in het Klein Heiligland, trouwde op
16~maart 1597 met Barbel Hertelyn, jongedochter uit Stad Lo in Vlaanderen in de
Wijngaardstraat.
\item Cornelis Christiaens, jonggezel uit Weert in de Voorkamp, trouwde op
16~september 1601 met Pieterken Dircxs, jongedochter uit Haarlem buiten de
Schalkwijkerpoort. Bardinus Carstiaens was in 1632 voogd over Cornelis' kinderen
Carstean, Gerrit, Arean, wijlen Claesgjen (moeder van Harmen Capoen) en Sijburch
Cornelis (gehuwd met Dirck Jacobs); zij verkochten een huis op de Meer onder
Beverwijk.\zn{\nha, \ora\ Beverwijk 1210, p.~256, 21~juli 1632.}
\item Cornelis Gerrits, jonggezel uit Gemert, soldaat onder Willem van Paenderen
en woonachtig in de Achterstraat, trouwde op 4~april 1600 met Stynken Diricxs
uit het sticht van Munster in de Peerdensteeg.
%Cornelis Gerrits, smalwerker, belastte in 1629 zijn huis aan de
%Bakenessergracht.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 78-12, f~\3IIII\vo,
%11~januari 1629.}
\item Cornelis Henricx\zn{\nha, \ona\ Haarlem 42, f~CLXXXII,
3~april 1603.} uit Erp, linnenwever, en zijn vrouw Mayken Bruyneels uit
Keulen testeerden in 1602. Henrick Adriaens uit Strijp en Jan Franss
uit Weert waren getuigen.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 41, f~CLXI\vo,
6~februari 1602.}
\item Cornelis Erbertz (Herberts?), jonggezel uit `Gessell in Brabant'
(Gestel), trouwde op 15~oktober 1582 met Els Claess, jongedochter
uit Dortmund.
\item Cornelis Jacobs, linnenwever uit Eindhoven, kocht in 1590 van zijn
zwager Geryt Laurens, linnenwever uit Hamont, als vader van Laurens bij
wijlen Mayken Jacobs een deel van een huizing met erf en tuin te
Eindhoven tegenover de kerk, genaamd {\em Tvergulden Hooft\/}, alsmede
voor ongeveer \f8 huisraad.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e O114,
f~CVIII, 22~november 1590.}
\item Cornelis Jans, jonggezel uit Gemert in de Smedestraat, trouwde op
30~maart 1604 met Alyt Reyers uit Haarlem in de Achterkamp, weduwe
van Cornelis Jans. Hun kinderen werden in 1604--1622 gereformeerd gedoopt.
\item Cornelis Jans, linnenwever uit Helmond, vermeld in 1606\zn{\rhce, \sa\
Helmond 3819, p.~60\vo, 19~oktober 1606.}, was mogelijk identiek aan Cornelis
Jans uit Helmond, die trouwde met Cornelia Jans. Zij lieten in 1615 en 1616 twee
kinderen gereformeerd dopen en in 1627 nog drie -- 5, 6 en 7~jaar oud. Cornelis
woonde in de Oude Doelstraat, toen hij op 4~december 1625 hertrouwde met
Preijntgie Joosten uit Haarlem in de Gierstraat, weduwe van Gerrit Jacobs.

\item Cornelis Jans, linnenwever uit Nuenen in de Nieuwe Doelstraat, trouwde op
5~november 1595 met Lijsken Lenaerts, ook uit Nuenen. Zij werden in 1596
lidmaten van de gereformeerde gemeente, woonden toen in de Witte Herensteeg en
hadden Pieter Pauwels [uit Nuenen] als getuige.\zn{\kr 99, p.~5, 3~januari
1596.} Op zijn ziekbed in de Magdalenasteeg testeerden zij in 1602.\zn{\nha,
\ona\ Haarlem 42, f~XCII, 25~oktober 1602.} Lijsken hertrouwde op 20~januari
1604 met Geraert Schalcx, weduwnaar uit \db.
\item Cornelis Louris, linnenwever uit Gemert, vermeld in 1604.\zn{\nha, \ona\
Haarlem 43, f~CXCIX\vo, 24~mei 1604.}
\item Cornelis Thijs uit Breugel was in 1610 weduwnaar van Heijlken Wouter
Brants. Aan hun dochter Adriaentgen Cornelis, gehuwd met Govert Henricx uit
Mierlo, bewees hij \f28 voor haar moederlijke erfdeel.\zn{\nha, \sa\ Haarlem,
Restant Ensched\'e O114b, f~XL\vo, 22~oktober 1610.} In 1595 had hij van Goert
Henricx uit Mierlo, woonachtig te Haarlem en handelend als de voogd van de wezen
van Dierick Philips van Breugel en Lucia Wouter Brants, de helft gekocht van een
huis en hofstad te {\em Hellemer Hout\/} (Helmonder Hout onder Mierlo), waarvan
hij de wederhelft bezat. Getuigen waren Raes Peter Coens uit Geldrop en Goert
Jans uit Mierlo.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e O114a, f~CLXXXVI,
27~september 1595.}
\item Cornelis Michiels Smith\zn{\nha, \ona\ Haarlem 41, f~XXIX\vo, 17~maart
1601.}, linnenwever uit Eindhoven bij de Zijlpoort, hertrouwde op 29~maart 1600
met Maria Jans Bussels, jongedochter uit Heeze in de Gierstraat. Zij testeerde
op haar ziekbed in 1602 en gaf haar zusters Lubbeken en Janneken elk \f14, twee
halsdoeken en drie mutsen.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 42, f~XXII, 25~juli 1602.} Hij
hertrouwde op 10~februari 1604 met Jacquemynken Jacobs van Dongen, weduwe van
Jacob Jans; hij woonde toen bij de Zijlpoort. Met zijn vrouw als getuige werd
hij in 1607 lidmaat van de gereformeerde gemeente; hij woonde toen in de
Zijlstraat.\zn{\kr 99, p.~148, 13~april 1607.} Als 88-jarige werd hij in 1627
opgenomen in het oudemannenhuis.\zn{\nha, Oudemannenhuis Haarlem 39, f~34\vo,
10~juli 1627.}
\item Cornelis Claess uit Oirschot wordt vermeld in 1597 (als zwager van
Janneken Adriaens uit Budel) en 1602.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 38, f~CXXXIX\vo,
9~juni 1597. \ona~42, f~XXX\vo, 2~augustus 1602.}
\item Cornelis Pieters van Hurck\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-37, f~\2XXIII\vo,
24~december 1609.}, linnenwever uit Woensel bij de Grote Houtpoort, trouwde op
4~oktober 1594 met Janneken Meijnaerts (Meynis) uit Gestel. Hij kocht in 1608
voor \f1010 een huis in de Bakkumsteeg, dat hij in 1616 voor \f875
verkocht.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-36, f~\2LXXVI\vo, 13~november 1608.
\ora~76-42, f~\2XXVIII, 11~maart 1616.} In 1612 werd hij gereformeerd lidmaat;
hij woonde toen nog steeds in de Bakkumsteeg.\zn{\kr 100, p.~42, 13~januari
1612.} Hij testeerde met zijn vrouw, dan van Oersen in Brabant (uit Oerle)
genoemd, in 1631 ten gunste van hun kinderen Willem (gehuwd), Maeycken (gehuwd;
trouwde later met Willem Jans van Acht), Jan (innocent) en IJsack Cornelis
(ongehuwd). Cornelis zou vooruit \f500 krijgen en een blauwweefgetouw met de
bijbehorende gereedschappen. Jan had recht op \f250, een blauwweefgetouw met
gereedschappen, een bed met hoofdkussen en verder beddegoed en het lijfgoed van
zijn vader. De testateurs woonden in de Zijlstraat.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 147,
deel~II, f~CXIX\vo, 10~november 1631.} Op 1~februari 1646 kwam hij te
overlijden. Hij liet een graf in de Janskerk en drie huizen na: twee naast
elkaar in de Zijlstraat bij de Korte Zijlstraat (het ene, Het Beleg van
Middelburg, was zijn sterfhuis) en een in de Gierstraat (verhuurd voor \f50; het
andere werd verhuurd voor \f85 per jaar aan Jan Jans uit Eersel). In zijn
nalatenschap bevond zich:\zn{\nha, \ona\ Haarlem 194, no.~15, 16~februari 1646.}
\begin{lijst}
\item negentien stukken lijnwaad ad 50~el

\item zes stukken lijnwaad (een achttiende, twee zeventienden, twee vijftienden,
een viertiende)
\item een half wit stuk lijnwaad te Dordrecht
\item 46 bossen inslag
\item een partij garen voor vijftiende kettingen
\item zeven kammen: een negentiende, een achttiende, een zeventiende, drie
zestiende en een vijftiende
\item een scheerraam
\item drie effenaars
\item een spoelwiel
\item een schuld aan Ambrosius Guddens voor 60~bossen lang garen
\end{lijst}
\parno Willem Cornelis van Hurck trouwde in 1626 met Jannetgen Gerrits van
Geltdorp uit Haarlem; zij woonden in de Grote Houtstraat en testeerden in 1655
ten gunste van elkaar en hun kinderen Cornelis, Janneken en Grietgen.\zn{\nha,
\ona\ Haarlem 145, f~CXXIIII, 7~mei 1655.}
%Willem Cornelis, vrijgezel uit Haarlem, trouwde op
%20~september 1626 met Janneke Gerrits, jongedochter uit
%Haarlem.
\item Cornelis Faessen (Vassen) uit Weert en Aelken Berchmans, die eerst te Goch
hadden gewoond en dan te Haarlem, testeerden in 1599 ten gunste van elkaar. Haar
erfgenaam werd haar enige kind Heijnrick Aerts, linnenwever te
Groningen.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 14, f~XXXVI\vo, 22~februari 1599; i.m.,
16~augustus 1604.} Met zijn tweede vrouw, Grietgen Henricx, eveneens uit Weert,
testeerde hij in 1605 ten gunste van de langstlevende. Pieter Bruycker uit Weert
was evenals 1599 getuige.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 44, f~CXXI\vo, 15~maart 1605.}
\item Cornelis Symons, linnenwever uit Helmond, trouwde op 16~augustus 1581 met
Albertgen Jans Teyts\zn{\rhce, \ora\ Oirschot 147, f~363, 6~november 1613.
\ora~148, f~76, 25~augustus 1617.} uit \db, dochter van Jan Joost Teyts uit \db,
calvinistische activist aldaar en later kleermaker te Haarlem, en van Aeltgen
Henrick Beelaerts, in 1579 geregistreerd als lidmaat van de gereformeerde
gemeente.\zn{Hamers, \ah Lidmaten en attestaties'', 131.} Hun negen kinderen
werden in 1582--1596 gereformeerd gedoopt. Cornelis was in 1590 getuige bij het
testament van Hogaert Jans uit Eindhoven.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 34, f~CLI,
18~april 1590.} Via Cornelis' en Albertgens zonen Abraham (zie onder Grietgen
Geerarts uit Gestel), Simon en Hendrick stamt de familie Van der Schalcke.
Dochter Anna trouwde in 1610 met de Haarlemmer Daniel Seys.\zn{Kruimel, \ah Van
der Schalcke.'' Kruimel, \ah Rondom de Van der Schalcke-portretten.''}
\item Cornelis Willems uit Gemert en zijn vrouw Gysbertgen Claess aan de
Scheepmakersdijk werden in 1605 lidmaten van de gereformeerde gemeente.\zn{\kr
99, p.~124, 15~juli 1605.} Hun elf kinderen werden in 1605--1622 gedoopt.
\item Daniel Francken\zn{\nha, Oudemannenhuis Haarlem 3-27, no.~40.}, jonggezel
uit Eindhoven in de Gierstraat, werd in 1594 lidmaat van de gereformeerde
gemeente. Getuige was Jan Willems uit Eindhoven.\zn{\kr 98, p.~138, 8~april
1594.} Op 2~mei 1595 trouwde hij met Jenneke Saijers, jongedochter uit
Hondschoote. Hij was linnenwever.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 40, f~XXIII, 8~oktober
1599. \ona~47, f~CLVI\vo, 11~september 1609.} In 1626 woonde hij in de Nieuwe
Raamstraat\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-50, f~\2XXXVII\vo, 14~december 1626.}; in
de Raamstraat had hij in 1612 voor \f1125 een huis gekocht.\zn{\nha, \ora\
Haarlem 76-40, f~XVI\vo, 10~januari 1612.}
\item Daniel Joris van Gerwen\zn{\nha, \ona\ Haarlem 43, f~CXLI, 18~februari
1604 (Willem Joosten en de mede-erfgenamen van Daniel). \rhce, \ora\ Eindhoven
1549, dl.~II, f~62, 20~juli 1574.}, linnenwever uit Helmond, en zijn vrouw
Anneken Arens (Aernts) uit \db\ werden in 1602 met attestatie van Goch lidmaten
van de gereformeerde gemeente. Te Goch had hij in de Frauenstra{\ss}e
gewoond.\zn{Van Booma, {\em Communio clandestina\/}, II, 95, 104.} Zij woonden

in 1602 in het Klein Heiligland\zn{\kr 99, p.~89, 4~oktober 1602.}, in 1606 in
de Witte Herensteeg\zn{\nha, Oudemannenhuis 3-43, no.~40.} en toen zij in 1608
testeerden in het Groot Heiligland.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 46, f~II$\rm^c$XXIX,
27~augustus 1608.} Hij assisteerde in 1607 zijn stiefdochter Geertruyt Cornelis
uit Haarlem, toen zij trouwde met Joost Jans uit Aalst.\zn{\nha, \ona\ Haarlem
21, f~X, 19~januari 1607.} In 1625 heette hij de man van de grootmoeder van
Celiken, dochter van de in Harlingen overleden Marcelis Cornelis bij Ytgen
Ansems\zn{\nha, \ona\ Haarlem 79, f~XLI, 1~april 1608.} (Marcelis was een zoon
van Anneken Arents). Toen hij op 24~januari 1610 hertrouwde met Janneken Thonis
uit Leende, woonde hij op het Groot Heiligland. Met haar erfgenamen beschikte
hij in 1616 over haar sterfhuis, dat hij tegen een vergoeding van \f450 zou
behouden.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 56, f~287, 30~december 1616.}
%INVULLEN:controleer lidmatenregister:uit Helmond of Eindhoven?
%Daniel Joris van Gerwen annuleerde in 1578 krachtens octrooi van de
%koning zijn voor schepenen van Gestel gemaakte testament.\zn{\rhce,
%\ora\ Eindhoven 1549-II, f~124\vo, 2~februari 1578.}
%Is wijlen in 1604!
%\rhce, \ora\ Eindhoven 1582, f~100\vo, 7~april 1610: zijn erfgenamen verkopen
%een hofstad te Eindhoven.
\item Daniel Jans\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-4, f~XLVIII, 19~februari 1611.
\ora~75-1, ongef., 23~november 1643. \sa\ Haarlem, Rood 213, ongef., 17~december
1629. \ona\ Haarlem 18, f~LXXVI, 29~april 1603. \ona~138, f~CVIII\vo,
29~december 1643. \ona~202, f~82, 28~september 1654.}, messenmaker uit
Eindhoven, geboren rond 1569, was een zoon van Jan Geryts, messenmaker uit
Eindhoven te Haarlem, en Heyltgen Diricx uit Heeze. Van hen erfde hij het
messenmakersgereedschap.\zn{\ona~44, f~\2XV, 25~oktober 1605.} Hij trouwde op
19~februari 1595 met Aeltgen Everts uit Arnhem, die evenals hij in de Grote
Houtstraat woonde. Hun tien kinderen werden in 1595--1613 gereformeerd gedoopt.
Hij kocht in 1612 voor \f2219 een huis in de Kleine Houtstraat, waar hij ging
wonen en dat hij in 1615 hypothekeerde; in 1616 en 1623 hypothekeerde hij zijn
woonhuis in de Gierstraat.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-40, f~CXXVI, 21~maart 1612.
\ora~78-9, f~\2XX\vo, 4~december 1615; f~\2XLII, 9~april 1616; f~\2LIX, 24~juni
1616. \ora~78-11, f~CLXIIII, 11~maart 1623.} Binnen de gereformeerde gemeenschap
toonde hij zich een lastig portret. Na bemiddeling door de kerkenraad verzoende
hij zich in 1615 met zijn twee zusters\zn{\kr 19, ongef., 11~januari 1615.}, in
1619 werd hij beschuldigd van wangedrag en van het avondmaal uitgesloten\zn{\kr
19, ongef., 10~maart 1619; 17~maart 1619; 24~maart 1619; 6~oktober 1619.} en in
1623 werd hij door de gereformeerde kerkenraad op het matje geroepen, omdat hij
zou hebben beweerd dat een van de zes predikanten niet het juiste geloof zou
hebben.\zn{\kr 20, ongef., 21~februari 1623; 22~februari 1623; 28~februari
1623.} In 1643 verkocht hij een huis in de Grote Houtstraat.\zn{\nha, \sa\
Haarlem, Rood 220, f~109\vo, 4~maart 1643.} Aeltgen verkocht in 1659 als weduwe,
geassisteerd door haar zoon Evert Daniels, voor \f1900 Het Klaverblad, een huis
in de Gierstraat, en voor \f500 een ander huis in deze straat. Zij lag toen ziek
te bed in haar woonhuis in de Zuiderstraat.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-71,
f~CLXV\vo, 8~januari 1659; f~\3XXVIII, 20~juni 1659. \ona\ Haarlem 342, f~24,
10~december 1658.}
\item Daniel Maerts (Martens) uit Hees of Heijs in Brabant (Heeze), linnenwever,
trouwde op 1~mei 1601 als jonggezel in de Frankesteeg met Mayken Jans,
jongedochter uit Nijmegen in de Lange Veerstraat. Hij woonde buiten de
Janspoort, toen hij in 1604 lidmaat werd van de gereformeerde gemeente.\zn{\kr
99, p.~115, 6~oktober 1604.} In 1609 kocht hij een huis, getimmerd op de grond
van Adriaen Brammer in de Rompelbeurs buiten de Janspoort, waarvoor hij een
huisje op de grond van Dirck Robol in de Molensteeg buiten de Kruispoort afstond
en nog \f204 moest bijbetalen.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-37, f~CXXIII\vo,
14~april 1609.} In 1619 verkocht hij voor \f270 een huis buiten de Janspoort,
dat hij voor \f5\half\ per jaar had verhuurd.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-45,
f~CXII\vo, 9~december 1619.} Op 25~augustus 1619 hertrouwde hij met Beliken

Thomas uit Striep (Strijp) in het Klein Heiligland, weduwe van INVULLEN:voornaam
Pieters.
\item Nys Sanders uit Strijp bij Eindhoven legde in 1592 als 37~jarige een
verklaring af.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e O114, f~II$\rm^c$LXI,
28~oktober 1592.} In 1591 verkocht hij een boerderij en land te Strijp, gekomen
van zijn schoonvader Henrick Pieters.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e
O114, f~CLXXXVII\vo, 12~november 1591.} Hij importeerde in 1588--1593 rauwe
lijnwaden uit de meierij van Den Bosch.\zn{\arab, Rekenkamer 23520, f~LXXV\vo,
28~december 1588. Rekenkamer 21521, f~XII, 22~september 1590. Rekenkamer 23523,
f~V\vo, 4~februari 1592; f~XIX, 6~juni 1592; f~XXI\vo, 1~juli 1592; f~XXIII,
21~juli 1592. Rekenkamer 23524, f~XI\vo, 22~mei 1593.}
\item Denijs Aertssen, jonggezel uit Veldhoven aan de Oude Gracht, trouwde op
25~oktober 1609 met Hilleken Pieters uit Goch in de Annastraat, weduwe van
Hendrick Gerrits [uit Budel].
\item Denijs Corstejaens uit Weert in de Witte Herenstraat achter Brevoort nam
in 1606 deel aan de grote loterij.\zn{\nha, Oudemannenhuis Haarlem 3-3,
no.~149.}
\item Denys Gillis\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-3, f~110, 22~december 1599; f~177,
22~juli 1602; f~180\vo, 27~september 1602; f~183\vo, 18~november 1602; f~193,
27~maart 1603; f~259\vo, 18~mei 1606. \ora~47-4, f~XIX, 9~november 1609;
f~\2LXVIII, 11~juni 1620. \ora~76-32, f~XIII\vo, 15~mei 1598. \ona\ Haarlem 54,
f~110, 4~juli 1603. \ona~55, f~17\vo, 8~september 1606. \ona~68, ongef.,
18~januari 1602. \ona~71, f~LXXXVIII, 13~juni 1602. \ona~72, f~LVIII, 18~januari
1602. \ona~73, f~XLI, 12~juli 1602. \ona~109, f~53, 22~januari 1619. \ona~116,
f~32, 12~december 1618; f~162\vo, 4~april 1622. \ona~119, f~236, 8~februari
1629. \ona~172, deel~II, f~XXVIII\vo, 10~november 1639; f~LXXXI\vo, 23~januari
1640. \sa\ Haarlem, Rood 211, f~LI, 8~april 1606; f~CXLIIII, 11~november 1609.
Rood 217, f~43\vo, 25~juli 1635. Kast 19-177, f~173\vo. Oudemannenhuis Haarlem
3-49, no.~8.} (Jelis), linnenwever uit Waert (Weert of Valkenswaard) aan de
Spaarndammerpoort, werd in 1588 als vrijgezel lidmaat van de gereformeerde
gemeente. Getuige was Frans Huibers [uit Weert in Brabant].\zn{\kr 98, p.~84,
15~juli 1588.} Hij trouwde op 23~augustus 1592 met Janneken Pauwels\zn{\nha,
\ona\ Haarlem 36, f~LXXXI\vo, 15~juli 1593.}, jongedochter uit Eindhoven. Zij
werd een half jaar later lidmaat van de gereformeerde gemeente en woonde toen op
de Raaks achter het Zijl.\zn{\kr 98, p.~124, 6~januari 1593. Vgl. \sa\ Haarlem,
kast 32-9, rekening 1600, f~XII\vo.} Op 22~augustus 1593 hertrouwde Denijs met
Grietken Hendricx.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Rood 213, ongef., 2~januari 1627.} Hij
kocht in 1594 van Ansem Jans uit Dommelen voor \f1034 een huis in de Zijlstraat,
gemaakt van een deel van de Zijlkerk, dat hij in 1602 en 1603 belastte met \f354
en \f410:10:0 voor de aankoop van lang garen.\zn{\nha, \sa\ Haarlem 174,
f~184\vo. \ora\ Haarlem 76-31, f~XIX, 17~januari 1595. \ora~78-6,
f~II$\rm^c$XXXVI\vo, 22~augustus 1602. \ora~78-7, f~III, 14~januari 1603. Vgl.
\ona\ Haarlem 109, f~44, 2~juni 1617: hij liet garen bleken.} In 1603 werd
krachtens een gerechtelijk vonnis zijn huis in de Zijlstraat voor \f605
verkocht.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-34, f~CXCIIII\vo, 30~november 1603.} In 1606
bewoonde hij het Kasteel van Weert.\zn{\nha, Oudemannenhuis Haarlem 3-22,
no.~82.} In 1604 verklaarden de buren van de Zijlstraat dat Denys, zijn (tweede)
vrouw en zijn vijf kleine kinderen daar al een jaar of tien woonden en goed
bekend stonden. Denys was toen soldaat in de compagnie van kapitein Charles
Fexfaux INVULLEN:Farfax?\zn{\nha, \ona\ Haarlem 71, f~\2:XXXVI\vo, 25~oktober
1604.} Vermoedelijk had hij dienst genomen, omdat hij te zeer in opspraak was
geraakt. Sinds 1601 probeerde de gereformeerde gemeente hem herhaaldelijk op het
goede pad te brengen.\zn{\kr 18, p.~43, 23~december 1601; p.~45, 30~december
1601; p.~73, 8~september 1602; p.~79, 29~september 1602; p.~83, oktober 1602;
p.~87, 15~december 1602.} Hij was een onrustige man, die meermalen vrede moest
sluiten met wie hij belaagde, in 1608 werd ingesloten op de Janspoort wegens
laster en valse getuigenissen en in 1610 vastzat bij de stadswacht wegens

vernielingen in een herberg. Mishandelingen in 1610 en 1612 leidden tot geseling
en een jaar tuchthuis (eerst raspen en daarna lichter werk).\zn{\nha, \sa\
Haarlem, Rood 211, f~VI, 25~februari 1604; f~LXVII\vo, 7~december 1606; f~CXII,
26~september 1608; f~CXIIIIbis, 24~oktober 1608; f~CLV\vo, 27~januari 1610. Rood
212, f~XXXIII\vo, 14~april 1615; f~XLVII\vo, 3~november 1615. Rood 213, ongef.,
27~oktober 1628. Kerkenraad Haarlem 17, p.~281, 18~juli 1599; p.~284, 25~juli
1599; p.~296, 2~januari en 26~februari 1600; p.~298, 13 en 16~januari 1600;
p.~324, 1~oktober 1600; p.~327, 8~oktober 1600. \na, Hof van Holland 623,
no.~175, 16~november 1610.} Na wegens verschillende vormen van {\em
roeckelosicheijt des levens\/} jaren lang uitgesloten te zijn geweest van de
'tafel des heren' (het avondmaal), beloofde hij in 1616 beterschap en deed hij
'afstand der zonden'.\zn{\kr 19, ongef., 10~juli 1616.} Ook zijn tweede vrouw
kon er wat van.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Rood 211, f~LXXXIX, 10~oktober 1607.}
Denys, linnenwever, verkocht rond Kerstmis 1590 aan zijn beroepsgenoot Wouter
Pauwels uit Eindhoven voor \f38 een weefgetouw.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant
Ensched\'e O114a, f~XCI\vo, 5~mei 1594.} In 1619 werd hij door burgemeesters op
de vingers getikt wegens het gebruik van foute kammen; de stukken op het getouw
mocht hij nog afmaken, maar daarna moest hij de kammen bij de looimeester
inleveren.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Rood 212, f~CLXXX\vo, 16~maart 1619.} In 1624
testeerde hij met zijn vrouw: zijn dochters Trijntgen en Judith (de jongste)
hadden recht op eenzelfde uitzet als hun zus Janneken Denijs, die was getrouwd
met Maerten Reijers. De testateurs woonden in de Zijlstraat.\zn{\nha, \ona\
Haarlem 125, f~XI\vo, 22~november 1624. Vgl. Gereformeerd burgerweeshuis 10,
f~101\vo, 6~juli 1645: Lysbeth Carels, kleindochter van Denijs Gillis, werd in
1636 opgenomen in het weeshuis. Zij was met de overige kinderen Van Carel Jans
en Judith Denijs bevoogd geweest door Denijs Gillis (\sa\ Haarlem, Restant
Ensched\'e O114b, f~273\vo, 18~juni 1637).}
\item Denijs Gerarts uit Weert en Grietken Hendricx lieten in 1609 hun dochter
Margrarita Nederduits-gereformeerd dopen.
\item Denys Jans uit Veldhoven, vermeld met zijn broer Pauwels in 1603 en 1609
als neven van de wezen van Pieter Aelberts uit Dommelen.\zn{\nha, \ona\ Haarlem
42, f~\2XXIIII\vo, 8~juni 163. \ona~47, f~LVI, 9~maart 1609.}
\item Dionys Janss Verhoeven (Verhoeff)\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-2, ongef.,
26~augustus 1595; 23~september 1595; 11~oktober 1595; 16~augustus 1596;
28~augustus 1596. \ora~47-3, f~80\vo, 8~februari 1599; f~82\vo, 8~maart 1599;
f~88\vo, 2~mei 1599; f~89, 22~mei 1599; f~142\vo, 23~februari 1601; f~217,
27~maart 1604. \ora~47-4, f~\2XIX, 27~januari 1618; f~\2XX\vo, 6~maart 1618.
\ora~76-33, f~LXXVI\vo, 20~april 1601. \ora~76-35, f~LVI, 12~juni 1605;
f~LXXIII, 19~februari 1605; f~CLXVI, 18~februari 1606. \ora~76-36, f~\2XLII,
29~april 1608. \ora~78-9, f~CLXXVIII\vo, 14~juli 1615. \ora~82-1, ongef.,
3~november 1612. \ona\ Haarlem 21, f~LXIX, 27~april 1607. \ona~24, f~XXXV,
13~maart 1613. \ona~73, f~LXI, 19~augustus 1602. \ona~90, f~XCIX\vo, 22~juli
1619. \ona~100, f~LXI, 20~april 1629. \ona~108, f~334, 15~mei 1615. \ona~116,
f~146, 19~augustus 1621. \sa\ Haarlem 461, no.~87, z.d. (mogelijk 1603). \gaa,
\ona\ Amsterdam 117, f~159, 24~december 1609.} uit Woensel, geboren rond 1550,
vermoedelijk eerst woonachtig te Eindhoven, later koopman en factoor {\em int
Gulden Hooft\/} te Haarlem, analfabeet, maar een van de meest vooraanstaande
handelaars in lang garen en vlas.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Rood 461, no.~23, z.d.
(apostille van 9~oktober 1595). Rood 465, no.~41, z.d.; no.~88, z.d.
Gildenarchieven Haarlem 332, ongedateerd rekest, ca.~1595. Zie ook \ona\ Haarlem
42, f~CLXXXII, 3~april 1603. \ona~51, f~LXI, 19~augustus 1602. \ona~108, f~70,
27~november 1608. \ora\ Haarlem 78-5, f~\2XII, 30~december 1595; f~\2XLVIII,
8~augustus 1596. \ora~78-7, f~XXV\vo, 5~augustus 1603; f~CXV\vo, 7~februari
1606. \ora~78-9, f~CLXXVII\vo, 9~april 1615.} Hij handelde ook in
lijnwaad.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 109, f~102, 10~maart 1618. \na, Hof van Holland
653, no.~222, 22~december 1620.} Op 13~juni 1583 trouwde hij als weduwnaar van
Lynken Wouters\zn{\nha, \ona\ Haarlem 31, f~CXCI, 8~april 1584.} met Martyntge
Diericxss\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Rood 212, f~LXVII\vo, 17~juni 1616. \ona\

Haarlem 25, f~LVII, 5~juni 1615.} uit Haarlem, geboren rond 1565, die in 1586
met attestatie van Zaltbommel lidmaat werd van de gereformeerde gemeente.\zn{\kr
98, p.~62, 10~oktober 1586.} Zij was een dochter van Dierck van Heuvel uit
Weert, garenkoper te Haarlem. Op 23~juni 1624 hertrouwde\zn{\nha, \ona\ Haarlem
117, f~71, 16~juni 1624.} Denijs met Susanneken Claess\zn{\nha, \ora\ Haarlem
47-5, f~122\vo, 23~augustus 1625.} uit Breda, weduwe van Jan Wouter Bierens [uit
Stratum]. In oktober 1634 werden zij lidmaten van de gereformeerde gemeente; zij
woonden toen in de Nauwe Appelaarsteeg.\zn{\kr 101, ongef., 13~oktober 1634.}
Kort daarvoor had Denijs zijn testament gemaakt.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 157,
no.~164, 24~september 1634. Vgl. \ona~27, f~CXX, 22~september 1620.} Susanneken
hertrouwde op 22~november 1637 met Pauwels Christiaens uit Haarlem in de
Achterstraat, een weduwnaar. Sinds 1600 was Denijs lid van de
kloveniers.\zn{\nha, Schutterij Haarlem 29-1, ff~40 en 52.} Hij verkocht in 1599
als factoor van Bauke Takes, koopman te Leeuwarden, bedorven en slecht gehaspeld
Overzees garen\zn{\nha, Gildenarchieven Haarlem 330, 28~februari 1600,
verklaringen van Ghysbert van Asten en Jacob Jans uit Weert.}, in 1604 vorderde
hij \f754:10:0 van Lolcke Tzommisz, koopman te Leeuwarden\zn{\hcl, \oa\
Leeuwarden gg003-39, 30~november 1605.} en in 1614 ontving hij uit Antwerpen
ondermaats vlas.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 108, f~70, 22~november 1608.} In Denijs'
huis werden in 1594 veertien of vijftien stukken rauw linnen gevisiteerd, die in
Rotterdam waren ingescheept met bestemming Haarlem en waren gearresteerd te
Delft. Getuige was Jan Janss uit Woensel, ongeveer 50~jaar oud.\zn{\nha, \ona\
Haarlem 10, f~IIII$\rm^c$XXXV\vo, 1~juni 1594.} Dionijs Jans, koopman te
Haarlem, 46~jaar oud, verklaarde in 1597 ten behoeve van Harman van Sambeeck,
koopman te \db, dat hij op 26~mei 1595 van hem achttien stukken wit linnen had
gekocht, die toebehoorden aan Laurens Pieters alias Cocx te Gemert in Brabant,
lang 889~el ad 18~stuiver, plus een stuk van 50\half~el ad 26~stuiver, drie
stukken van 151\half~el ad 18~stuiver en 20~stukken van Hendrick Lambrechts
te Strijp bij Eindhoven in Brabant, lang 99\half~el ad 14~stuiver
14~penning.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 12, f~XVIII, 29~januari 1597.} Ook van de
kamerijksdoekwever Jan Claess te Helmond betrok hij linnen.\zn{\nha, \ona\
Haarlem 49, p.~93, 27~januari 1618.} In 1613 berustten onder hem bij wijze van
onderpand 329~stukken lijnwaad en 183~stukken kamerijksdoek, waarvan de waarde
(uitgaande van een lengte van 50~el per stuk) werd geschat op \f12.827:10:0 en
\f3523.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 24, f~CLXXVII, 20~december 1613.} Hij stond in
1634 bekend als een factoor die veel in vreemde (niet-Haarlemse) lijnwaden
handelde.\zn{\nha, \sa\ Haarlem 462, no.~53, bijlage z.d. (1634).} Het huis {\em
Tvergulden Hooft\/} in de Damstraat kocht hij in 1594 voor \f3239 en de lasten
van \f1020. Tevens kocht hij voor \f2186 en de lasten van \f400 een huis in de
Nauwe Appelaarssteeg, dat via een gang was verbonden het Het Vergulde
Hoofd.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-174, f~189. \ora\ Haarlem 76-30,
ff~\2LXVI\vo en f~\2LXVII, 25~december 1594. \ora~78-5, f~CXCVIII, 25~december
1594; 31~december 1594; f~\2XXXIII, 6~juni 1596. \ora~78-13, f~CXXVIII,
12~februari 1633.} In de Nauwe Appelaarssteeg, tegenover zijn pakhuis, verkocht
hij in 1604 twee kamers en erven\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-34,
f~II$\rm^c$XXXIIII, 21~februari 1604.} en in 113 verwierf hij voor \f2150 van de
weduwe van Henrick Franss uit Eindhoven een huis in de Zijlstraat.\zn{\nha,
\ora\ Haarlem 76-41, f~XLV\vo, 26~januari 1613.} Denys Jans Verhoeven verkocht
in 1629 Het Vergulde Hoofd voor \f3880\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-52, f~CIIII,
25~april 1629. \ona\ Haarlem 119, f~269, 26~april 1629. \ona~147, f~XCV,
26~april 1629.} en overleed in 1634 of 1635.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 62, f~118,
28~september 1634; f~381, 14~december 1635; f~384, 18 en 21~december 1635.}
\id Dionys en zijn eerste vrouw testeerden in 1599. Hij had een voordochter
Jenneken, die was gehuwd met Aert Verscheyll (zie hiervoor). De testatrice
signeerde Mertynken Dierickx van Houdt.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 14, f~XC\vo,
14~mei 1599.}
%INVULLEN:voordochter van wie? Mertynken dan eerste vrouw?
Zij was een dochter van Dirick van Heuvel en Caterina de Bruijne, van Weert
geboortige kooplieden te Haarlem.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 45, f~XXXIII\vo,
22~februari 1606.} Zij en Dionys hadden acht kinderen.\zn{\nha, \ora\ Haarlem

76-44, f~XXVIII, 12~maart 1618. \ora~76-56, f~CLXXIX, 21~april 1636. \ora~78-12,
f~\3LXXXV, 31~januari 1630. \sa\ Haarlem, Rood 212, f~225, 9~juli 1621.} Hun
zoon Jehan Denijs Verhoeven\zn{\nha, \ona\ Haarlem 20, f~II$\rm^c$XI, 30~januari
1606; f~\2XLIIII\vo, 3~maart 1605.} in de Damstraat trouwde op 4~december 1605
met Tryntgen Romkens Bestiernen en vestigde zich in haar geboorteplaats Balk in
Friesland. Zoon Maerten Denys Verhoeven\zn{\nha, \ona\ 152, f~32, 28~april 1622:
inventaris op verzoek van de crediteuren van zijn sterfhuis, waarin tegoeden van
factoors te Sevilla en Londen. \sa\ Haarlem, Rood 213, ongef., 21~mei 1629.},
garenkoper in de Damstraat trouwde op 8~september 1615 met Susanna
Verscheyl\zn{Mason, {\em Gens Van der Scuylen\/}, 33, 126, 139, 149, 150.},
gedoopt te Haarlem op 8~mei 1594, dochter van Dirck Verschuyl uit Eindhoven,
koopman te Haarlem, en Mariken Reynder Willems. Dochter Trynken Denys Verhoeven
van Haarlem in de Damstraat trouwde op 15~oktober 1618 met de garentwijnder
Hans Henderycx Bellens\zn{\nha, \ona\ Haarlem 27, f~\2XIX, 13~april 1621.} uit
Amsterdam in de Lange Veerstraat. Dochter Geertruijdt Denis Verhoeven
ondertrouwde op 17~oktober 1631 met de bakker Jan Pauwelsen uit Haarlem in de
Jansstraat.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 157, f~164, 24~april 1634.} Zoon Dirck Denis
woonde in 1606 in Het Vergulde Hoofd.\zn{\nha, Oudemannenhuis Haarlem
3-23, no.~60.} Agniesge Denys trouwde met Hendrijck Joosten van Maarheeze.
Geertgen en Abraham Verhoeven waren in 1618 onmondig. Tenslotte was er een zoon
Pieter Denys Verhoeven, die in 1616 als twijnder te Dordrecht woonde, trouwde
met Anna Cabbeljauw en later weer te Haarlem woonde.\zn{\nha, \ora\ Haarlem
82-2, ongef., 18~juli 1618. \ona\ Haarlem 100, f~LXI, 20~april 1629. \ona~115,
f~CXIII, 3~augustus 1616. \ona~232, f~433, 12~mei 1653.}
\item Dielis Adriaen Dielis, linnenwever uit Schijndel, machtigde in 1601 Peter
Verwerft uit Grobbendonk aangaande familiezaken. Getuige was Corstiaen Willems
uit Gelderop (Geldrop), poorter van Haarlem.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 41,
f~LXXXIII\vo, 3~juli 1601.}
\item Jelis Aerndts\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e O114a, f~LXXX,
9~februari 1594.}, jonggezel uit Asten in Brabant, geboren rond 1544, trouwde op
31~juli 1583 met Aelcken Handricx\zn{In 1637 werd de weduwe van Jillis Aerts
(zonder herkomstnaam) beboet wegens het overtreden van de linnenweverskeur:
\nha, \sa\ Haarlem, Rood 217, f~137\vo, 7~januari 1637.}, jongedochter uit
Delten (vermoedelijk Delden). Hij kocht in 1601 in de Nieuwe Molenstraat voor
\f400 een kamer met een erf en daarachter een weefkamer.\zn{\nha, \ora\ Haarlem
76-33, f~XXVI\vo, 18~januari 1601.}
\item Jelis Henricx\zn{Een Jellis Henricxs, linnenwever, woonde in 1597 in de
Gierstraat: \nha, \ora\ Haarlem 47-3, f~XXII, 15~juli 1597.}, linnenwever uit
Heeze, kocht in 1592 voor \f375 een huis in de Breesteeg, dat hij kort nadien
voor \f430 verkocht.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-29, f~CXXIIII, 4~januari 1592;
f~CLXXXIIII\vo, 31~december 1591.} Hij machtigde in 1594 zijn neef Jan Cornelis
te Heeze om \f25 te ontvangen uit de nalatenschap van zijn vader Henrick
Corstens.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e O114a, f~CXXX, 29~november
1594.} Hij belastte in 1596 en 1597 zijn huis in de Gierstraat wegens een schuld
voor geleverd garen.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 78-5, f~\2LXI, 16~oktober 1596.
\ora~78-6, f~X, 10~februari 1597.} Hij verkocht het in 1608 voor \f1249 en kocht
in dezelfde straat voor \f1505 een ander huis.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-36,
f~CXLVII, 4~januari 1608; f~CXLVII\vo, 4~januari 1608.}
\item Gillis Huyberts\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-31, f~XCV\vo, 10~maart 1595.
\ora~78-5, f~\2LXV, 10~maart 1595. \ona\ Haarlem 47, f~XV\vo, 1~december 1608.},
linnenwever uit Strijp, geboren in 1564, was in 1619 een van acht Haarlemse
crediteuren van Dirck Goverts van Ravensteyn te Rotterdam aan wie zij in 1611 en
1612 manufacturen hadden gestuurd om naar Spanje te zenden.\zn{\nha, \sa\
Haarlem, Restant Ensched\'e O114b, f~CLXX\vo, 18~oktober 1619.} Hij belastte in
1621 en 1622 zijn huis in de Korte Houtstraat.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 78-11,
f~XXVII, 22~mei 1621; f~LXII\vo, 18~oktober 1621; f~CXXIIII, 21~juli 1622.} In
juni 1621 verklaarde Alydt Jans, dochter van Jan de Pondt, dat Gillis de vader

was van haar acht weken tevoren geboren dochter.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Rood
212, f~223\vo, 30~juni 1621.}
\item Gillis Jacobs, jonggezel uit Weert bij Eindhoven, trouwde op 27~november
1589 met Wibrecht Pieters, weduwe uit Deventer.
\item Dielis Jans, linnenwever uit Eindhoven, vermeld in 1597.\zn{\nha, \ora\
Haarlem 47-3, f~240\vo, 25~april 1604.} Hij kan dezelfde zijn geweest als Jillis
Aerts van Asten (een Eindhovense familienaam), die in 1601 voor \f450 in de
Nieuwe Molenstraat een kamer met een erf en daarachter een weefkamer
kocht.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-33, f~XXVI\vo, 18~januari 1601.}
\item Gillis Jans was gehuwd met Lysken Jans uit Weert, die in 1588 met
attestatie van Zaltbommel werd aangenomen als lidmaat van de gereformeerde
gemeente. Zij woonde in de Magdalenasteeg.\zn{\kr 98, p.~86, 7~oktober 1588.}
Mogelijk was hij identiek aan Gillis Jans uit Weert {\em opde Raecx aende
vest\/}, die in 1603 lidmaat werd met zijn broer Pauwels als getuige.\zn{\kr 99,
p.~103, 10~oktober 1603.}
\item Gillis Jans, jonggezel uit Woensel, trouwde op 7~oktober 1597 met Celiken
Biens uit Hamen (Hamont). Zij woonden in de Klerksteeg. In 1599--1612 werden
tien kinderen uit dit huwelijk gereformeerd gedoopt.
\item Elias Gerarts, jonggezel uit Gestel in de Korte Houtstraat, werd in 1606
lidmaat van gereformeerde gemeente.\zn{\kr 99, p.~135, 5~juli 1606.} Twee jaar
later woonde hij in de Bogaardstraat en verhuisde hij naar Harlingen.\zn{\nha,
\dtb\ Haarlem 48, p.~288, 3~augustus 1608 en i.m., 12~augustus 1608.} Hij
vertrok naar Oost-Indi\"e en kwam terug in Haarlem, uiterlijk in 1628, toen hij,
nog ongehuwd, met attestatie van Banda en Batavia lidmaat werd van de
gereformeerde gemeente.\zn{\kr 100, p.~348, 5~januari 1628.} In 1655 machtigde
hij samen met Gerrit van der Schalcke, garenkoper te Haarlem en zoon van zijn
overleden zus Grietjen Gerrits, Jan Adriaen Daniels Smith (of smid) te Zeelst om
daar de nalatenschap te vereffenen van Lambert Peeters, die getrouwd was geweest
met hun zus.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 237, f~521\vo, 4~december 1655.} Op 2~april
1665 stierf een Elias Gerrits in De Groene Lindeboom in de Gierstraat.\zn{\nha,
\ona\ Haarlem 387, no.~20, 23~april 1665.}
\item Engbert (Eymbert, Egbert) Jans, linnenwever uit Gemert in Brabant, trouwde
op 14~mei 1595 met Lynken Jans uit Achelen in Brabant (Achel in het land van
Luik). Hij woonde aan de Bakenessergracht. In 1610 kocht hij voor \f600 een huis
in de Korte Zijlstraat.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-38, f~CXCIX, 13~december 1610.
\sa\ Haarlem, kast 32-15, rekening 1616, f~XIIII.} Voor \f400 verkocht hij in
1625 een huis aan de Bakenessergracht.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-50, f~LXXII\vo,
september 1625.} Zij testeerden in 1632 ten gunste van hun kinderen, van wie de
jongste, Maritgen Egberts, met name werd genoemd.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 148,
f~CXVI\vo, 1~april 1632.} Engbert werd, 67~jaar oud, in 1640 opgenomen in het
oudemannenhuis.\zn{\nha, Oudemannenhuis Haarlem 39, f~43, 4~februari 1640.} In
1596--1609 hadden hij en zijn vrouw vijf kinderen gereformeerd laten
dopen.\zn{In 1606 kocht Eechbert Yansen in de Koksteeg, vader van vier kinderen,
zeven loten voor het oudemannenhuis: \nha, Oudemannenhuis Haarlem 3-7, no.~43}
\item Raes Jans Laenen\zn{\rhce, \ora\ Eindhoven 1582, f~37, 9~september 1609.},
linnenwever uit Eindhoven in de Voorkamp achter De Drie Mollen, werd in 1596
lidmaat van de gereformeerde gemeente. Zijn broer Willem Jansen Raes Laenen was
zijn getuige.\zn{\kr 99, p.~5, 3~januari 1596.} Hij trouwde op 6~september 1598
als jonggezel aan de Oude Gracht met Lysbet Jans, jongedochter uit Haarlem in
het Klein Heiligland. In 1600 werd Lysken Jans, weduwe uit Brabant, woonachtig
op zijn adres, lidmaat.\zn{\kr 99, p.~57, 5~juli 1600.} In 1604 kocht Erasmus
Jans, linnenwever zonder herkomstnaam, voor \f250 een huis in de
Achterkamp.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-34, f~II$\rm^c$XI\vo, 4~januari 1604.}
Later in dat jaar testeerde hij met zijn vrouw Lysbeth Jans uit

Haarlem.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 19, f~CXVI, 13~augustus 1604.} Erasmus Jansen
van der Laen in de Korte Houtstraat, weduwnaar uit Eindhoven, hertrouwde op
5~oktober 1625 met Catelijntgien Svaet (Sevaets) uit Haarlem. Na zijn overlijden
in zijn woning in de Kleine Houtstraat op 31~december 1658 liet zij de
nalatenschap inventariseren.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 221, f~129, 31~december
1658. Vgl. \ona~512, deel~1682, no.~8, 22~januari 1682.}
\item Raes Pieter Coens uit Geldrop in het Crayenest werd in 1593 lidmaat
van de gereformeerde gemeente.\zn{\kr 98, p.~126, 16~april 1593.} Hij was in
1595 getuige bij een transactie tussen twee zwagers uit Breugel, weduwnaars van
vrouwen uit Mierlo.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e O114a, f~CLXXXVI,
27~september 1595.} In 1611 testeerde zijn weduwe, Fytgen Henricx, ten behoeve
van Lambert Jans en Michiel Dircx, haar `goede bekende vrienden'.\zn{\nha, \ona\
Haarlem 82, f~XX\vo, 3~februari 1611.}
\iem Ervert Tijssen uit Weert, bakker, kocht in 1606 zeven loten voor het
oudemannenhuis. Zijn kinderen participeerden voor evenveel onder het devies:
{\em Die drie kinderen van Waert doen vraeghen, wadt sij wt die looterij van
Haerlem sullen draegen\/}.\zn{\nha, Oudemannenhuis Haarlem 3-59, nrs.~7 en 8.}
\item Evert Heynricx Boeckbynders\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-26, f~CXXI\vo,
12~augustus 1581.} uit Eindhoven was in 1601 getuige bij het testament van Geryt
Jans Doerskens uit Eindhoven en Lysken Vogels uit Weert.\zn{\nha, \ona\ Haarlem
41, f~CXXXV\vo, 27~december 1601.} Hij was toen moutmaker te Haarlem, maar
woonde in 1580 te Amsterdam en in 1608 te Beverwijk, telkens met zijn vrouw
Gerburch Jans van Griecken. Met haar had hij te Amsterdam ondertrouw aangetekend
op 23~mei 1579. In 1580 verkochten zij samen met de overige kinderen van Ludu
Henricxdochter (Gerburchs moeder?) voor \f800 een huis aan de overkant van het
Spaarne met een eigen steeg of poort.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-26, f~IIII\vo,
5~februari 1580.} Zij waren de ouders van Henrickgen en Janneken, van wie de
laatste te Leiden woonde.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 21, f~\2LXIIII\vo, 6~juli
1608.}
\item Evert Henricx Raymakers uit Eindhoven, poorter van Haarlem, was in 1605
getuige bij het testament van Adriaen Roelofs uit Gestel en Susanna Langeduls
uit Breda.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 44, f~\2XXI, 7~november 1605.} Ook in 1605
handelde hij als oom en voogd van Elisabeth Adriaens uit Eindhoven en noemde hij
zich van Goch.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 20, f~CXXXI\vo, 2~juli 1605.} Als
60~jarige legde hij in 1606 een verklaring af over de families Van Kelst, Van
Heythuysen en Van Heuvel uit Weert, die (via Goch) te Haarlem waren komen
wonen.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 20, f~CXVII, 7~juli 1606. Vgl. \ona~43, f~XIII,
18~juli 1603: hij noemt zich 64~jaar oud.} Samen met zijn broer Jan was hij als
oom in 1604 getuige bij de afhandeling van het bewijs van moedersgoed van de
zoon van Aeltgen Berchmans, die gehuwd was met Cornelis Vaessen uit
Weert.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 14, f~XXXVI\vo, 22~februari 1599.} In 1631 waren
zijn kinderen Jan, linnenwever, Susanneken, gehuwd met de uitlandige Jan Jans
van Rollegem, Dirck, linnenwever, Abraham en Evert Everts van moederswege
erfgenamen van Jan van Merefelt te Amersfoort.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 133,
f~128, 28~augustus 1631.}
\item Evert Jans uit Eindhoven en Beltje Anthonis uit Rotterdam lieten in 1599
hun zoon Anthonis gereformeerd dopen.
\item Evert Diricx van Grevenbroeck kan gezien zijn achternaam afkomstig zijn
geweest van de meierij van Den Bosch, waar een familie van die naam woonde
(inclusief in Gestel\zn{Melssen, {\em Kohieren van de honderdste penning van
Gestel\/}, 36.}), of van Grevenbroich in Westfalen. Zijn vrouw droeg een
Helmondse naam en de neven van hun kinderen kwamen uit Eindhoven in de meierij.
In 1592 testeerde zijn weduwe Heylken Becx, inmiddels hertrouwd met Jan
Bronchorst van Zutphen; haar voorkinderen Anneken en Evert van
Grevenbroeck\zn{Hij ondertrouwde als weduwnaar op 7~juli 1613 met Adriaenken

Engels uit Goes en woonde toen in de Voorkamp. Op 19~april 1620 hertrouwde hij
met Eva Willems uit Antwerpen.}, bijgestaan door hun {\em cousyns\/} Jan Henricx
en Bartelt Henricx uit Eindhoven, kregen respectievelijk \f25 als zij trouwde en
het weefgetouw van hun vader. Getuigen waren Geert Geryts en Geryt Joostens,
beiden uit Eindhoven en woonachtig te Haarlem.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 35,
f~II$\rm^c$LII, 27~december 1592.}
\item Philips Adriaenss, linnenwever uit Eindhoven, kocht in 1582 van Cornelis
Garbrants, linnenwever, voor \f250 een huis en erf in de Grote
Houtstraat.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-162, f~267.} Samen met Yemandt
Henricx uit Beugen verkocht hij in 1583 voor \f250 een huis in de Kleine
Houtstraat.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-163, f~211. \ora\ Haarlem 76-26,
f~\2IX\vo, 31~december 1582. \ora~76-27, f~XLIII, 22~september 1583.} Mede
namens zijn absente broer bereikte Philips Adriaens (zonder herkomstnaam) in
1607 overeenstemming met hun stierfvader Joos de Busschere over de goederen van
hun moeder.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 46, f~CXI, 2~december 1607.}
\item Philips Henricx uit Veldhoven wordt in 1599 vermeld in het testament van
Thonis Diricx, linnenwever uit Beers (Oostel- of Middelbeers?).\zn{\nha, \ona\
Haarlem 40, f~XXIII, 8~oktober 1599.}
\item Philips Janss uit Eindhoven in de Gierstraat werd in 1591 samen met zijn
broer Govaert lidmaat van de gereformeerde gemeente.\zn{\kr 98, p.~111, 12~april
1591.} Hij was kleermaker en linnenwever en is geboren omstreeks 1543.\zn{\nha,
\ona\ Haarlem 47, f~XV\vo, 1~december 1608.} In 1584 kregen hij, zijn vrouw
Pieter Jans, spinster, en hun kinderen Cornelisken (8~jaar, spoelster), Joris
(5~jaar) en Willemken (3~jaar) een bijstandsuitkering.\zn{\nha, Burgerweeshuis
Haarlem 6, f~XXIIII\vo.} Met zijn vrouw Mayken Bouwens uit Groningen testeerde
hij in 1614.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 50, f~CXXIX\vo, 11~augustus 1614.} In 1619
werden zij met attestatie van Franeker lidmaten van de gereformeerde gemeente;
zij woonden in de Kleine Houtstraat.\zn{\kr 100, p.~120, 2~januari 1619.} Als
weduwnaar in de Voorkamp trouwde hij op 2~april 1623 met Janneken Willems uit
Eindhoven in het Klein Heiligland, weduwe van Jan de Koning.
\item Philips Pieters Smulders\zn{\rhce, \ora\ Heeze 1635, f~51, 5~januari 1600.
\nha, \ora\ Haarlem 78-7, f~\2VIII, 20~maart 1608. \ona\ Haarlem 79, f~XV\vo,
23~januari 1608.} (Mullers) uit Leent bij Eindhoven (Leende), geboren in 1554,
en zijn vrouw Aeltgen Jans, eveneens uit Leende, woonachtig in de Anegang werden
in 1583 met attestatie van Zaltbommel lidmaten van de gereformeerde
gemeente.\zn{\kr 98, p.~37, 29~juni 1583.} Zij testeerden in 1590 op zijn
ziekbed in hun woning aan het Spaarne.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 36, f~XXXV,
18~maart 1593.} Philips verkocht in 1593 voor \f1250 en de lasten van \f100 een
huis op het Spaarne bij de lange brug, dat hij in 1584 voor \f600 had
gekocht.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-173, f~193. \ora\ Haarlem 76-30,
f~LXXXV, 1~november 1593. \ora~76-27, f~LXXI, 19~januari 1584. Vgl. \ora~78-4,
f~XXIIII, 5~oktober 1584.} Voor \f1450 verkocht hij in 1594 een huis in de
Bullemanssteeg.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-30, f~CXCI, z.d. (tussen de akten van
12~januari 1594).} In 1609 verkocht hij met toestemming van zijn crediteuren
(onder wie de garenkoper Jan Bruyninck de jonge) voor \f1000 een huis en erf in
de Bullemanssteeg, waaronder {\em een schoone, verwulffde kelder\/} van
18~x~9~voet.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-37, f~LX\vo, 10~februari 1609. Vgl.
\ora~78-7, f~II$\rm^c$VIII, 20~maart 1608.}
%Op 17~juni 1614 trouwde Henrickgen Philips Muller met de bleker
%Gijsbert Bastiaens. Het huwelijk was eerst verhinderd door Lyntgen Goorts
%uit Gastel in Brabant (Gestel), blekersmeid op de bleek van Cornelis
%Bastiaens te Heemstede, aan wie Gijsbert tenslotte \f80 betaalde voor
%het verbreken van de trouwbelofte en de alimentatie van hun kind.
%Lyntgen was bijgestaan door haar neef Pieter Harmans, burger van
%Haarlem.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 85, f~LXXIIII, 13~juni 1614.}

\item Philips Willems, linnenwever uit Veldhoven, kocht in 1600 voor \f47 een
huis of kamer en erf in de Jan Basaertssteeg tussen de Annastraat en de Oude
Doelstraat.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-32, f~CLXXXVIII, 8~maart 1600.} Aeltgen
Jans uit Veldhoven, zijn weduwe, hertrouwde op 15~april 1603 met de linnenwever
Frans Cornelis, jonggezel uit Leiden; zij woonden toen in de Walensteeg. Zij
verkocht in 1617 aan haar dochter Willemptgen Philps, gehuwd met de linnenwever
Lodewyck Henricxs, voor \f325 een kamer of huis in de Jan Basaertssteeg tussen
de Annastraat en de Oude Doelstraat.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-43, f~V, i.m.
21~juli 1617.} De kinderen uit dit huwelijk werden gereformeerd gedoopt (1594,
1596, 1598).
\item Frans Aeriaens uit Veldhoven, 14~jaar oud, werkte in 1586 als spoeler bij
Heyndrick Harmensen [uit Veldhoven] en kreeg eenmalig bijstand.\zn{\nha,
Burgerweeshuis Haarlem 6, f~IX\vo.}
\item Frans Adriaens, vrijgezel uit Woensel in het Crayenest, trouwde op
5~november 1602 met Stynken Willems, jongedochter uit Ouderkerk aan het Spaarne.
\item Frans Andriess, jonggezel uit Oirschot in de Annastraat, werd in 1596 met
Jan Caerle uit Oirschot als getuige lidmaat van de gereformeerde
gemeente.\zn{\kr 99, p.~7, 5~januari 1596. In 1606 kocht (deze?) Frans Andriess
drie loten voor het oudemannenhuis onder de leuze {\em Papen syn Godts knapen,
maer en wilt haer dat niet verwyten. Want het syn de wolven die de schapen
byten\/} (Oudemannenhuis Haarlem 3-35, no.~94).}
\item Frans Thoenen\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-4, f~XXIIII\vo, 27~februari 1610;
f~CLVI\vo, 1~april 1615. \ora~76-39, f~CXIIII, 7~maart 1611. \ora~78-9, f~XXVII,
1~mei 1613; f~CXIIII\vo, 12~mei 1614; f~CLIX, 23~december 1614; f~\2XXXIX\vo,
19~maart 1616. \ora~82-1, ongef., 3~november 1612. \ora~82-2, ongef.,
25~november 1615; 3~juni 1616. Vgl. \ora~47-4, f~CXLII, 9~juli 1614 (Frans
Thonissen alias Frans van Heytessen), en \ora~47-5, f~94, 11~december 1624
(Frans van Heytens). \ona\ Haarlem 71, f~CXCI, 2~maart 1604. Gildenarchieven
Haarlem 168, ongedateerd rekest (1611). Idem 332, Naamlijst van genomineerde
garenkopers en -reders, z.d.; {\em Dit syn de namen\/}, z.d.; Ongedateerde
naamlijst met de garenkoper Frans Thoins. Hij was een zoon van Gheraerdt Thoonen
en verkocht in 1593 te Weert een huis, hof en bouwland uit de erfenis van zijn
vader (\gaw, \ora\ Weert 4712, ongef., 5~maart 1593). Zie ook \ora~4713, ongef.,
11~oktober 1605.}, linnenreder en garen- en lijnwaadkoper uit Weert, geboren
rond 1561, noemde zich in 1602 van Emmerik\zn{\nha, \ona\ Haarlem 73, f~LXI,
19~augustus 1602.}, omdat hij daar woonde voor hij zich te Haarlem vestigde (in
1583 waren hij, zijn vrouw en zijn zuster er lidmaten van de Nederlandse
gereformeerde vluchtelingengemeente\zn{Van Booma, \ah `Eene christliche gemeyne
ende heerlicke herberge'\/'', 85.}). Hij kocht in 1609 voor \f200 een huis in de
Molenstraat\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-37, f~CLV\vo, 13~september 1609. Vgl.
\ora~76-40, f~XXXVII\vo, z.d. (tussen de akten van januari 1612).} en voor
\f2600 een huis aan de Oude Gracht\zn{\nha, \ora\ Haarlem 776-37, f~XXXIIII\vo,
26~januari 1619. \ora~76-40, f~CLXXXIII, 14~juni 1612.}, waar hij minstens sinds
1607 woonde bij de Roobrug.\zn{\nha, Oudemannenhuis Haarlem 3-154, nrs.~154 en
155.} Samen met zijn zwager Willem van Heuvel, koopman uit Weert te Haarlem,
liet hij in 1615 71~witte kamerijksdoeken ad 22~el veilen, maar de opbrengst van
\f17 vonden zij onacceptabel laag, omdat zij er \f18:5:0 voor hadden
betaald.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 25, f~XXX, 10~april 1615; f~CXIIII, 9~oktober
1615.} Een jaar later testeerde hij met zijn vrouw Elsken van Heuvel\zn{\nha,
\ona\ Haarlem 129, f~42\vo, 15~december 1627. \ora\ Haarlem 76-51, f~VIII,
20~januari 1627.}, die eveneens uit `Weert in Brabant' kwam.\zn{\nha, \ona\
Haarlem 25, f~\2XLIX, 5~oktober 1616.} Zij hadden in
1593--1605 hun kinderen gereformeerd laten dopen. Met de Amsterdamse koopman
Isaack van Heuvel uit Weert had Frans Thonen in Silezisch garen
gehandeld.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e O114b, f~CI\vo, 16~december
1613. \ora\ Haarlem 47-4, f~CXXVIII, 13~december 1613. Vgl. \gaa, \ona\
Amsterdam 135, f~37, 4~april 1614.} Zij waren in 1593 een compagnieschap

aangegaan, die werd vernieuwd na Isaacks overlijden in 1612, nu met diens weduwe
als partner, terwijl Frans' zoon Nicolaes toetrad tot de onderneming.\zn{\nha,
\ora\ Haarlem 47-4, f~CXXVIII, 13~december 1613 (de akte geeft Sara in plaats
van Isaack). \gaa, \ona\ Amsterdam 138, f~90\vo, 18~december 1614.} De tweede
compagnieschap liep van de Leipziger Sint-Michaelsmis tot 1619, toen de weduwe
van Isaack van Heuvel zich terugtrok en haar aandeel overdeed aan Nicolaes
Anthony.\zn{\gaa, \ona\ Amsterdam 167, f~63, 29~mei 1621.} In oktober 1619 sloot
Frans Thonen een contract van compagnieschap met zijn zoons Gerardt, Willem en
Marten Anthony en Allaert van Balck. Na zijn overlijden op 13~november 1620 vond
er geen verrekening plaats. Pas eind 1630 werd de liquidatie compagnie van
handel en negotie voltooid -- na een proces over de afrekening.\zn{\nha, \ona\
Haarlem 101, ff~CLXXXVII\vo en CLXXXVIII, 7~oktober 1630.} Elsken werd begraven
op 7~juni 1631.
%INVULLEN:loterij 1606 met zoon Gerardt Anthonij (varia.tex); diens broer
%Martin.
%Gerardt is geboren te Emmerik en zijn kinderen heetten Van Cleef
Kinderen:\bkk{0}
\item Nicolaes Antonij\zn{\nha, \ona\ Haarlem 101, f~CLXXXVII\vo, 7~oktober
1630. \gaa, \ona\ Amsterdam 138, f~177\vo, 20~februari 1615. \ona~164,
f~165\vo, 9~november 1620. \ona~199, deel~62, f~38\vo, 10~maart 1618.
\ona~351A, f~58, 14~maart 1624. \ona~429, f~143, 21~maart 1613. Hij
handelde als commies of factoor van de Haarlemse koopman Philips van
Casele: \ona~137, f~53\vo, 22~november 1614; f~77, 5~december 1614;
f~77\vo, 5~december 1614. \ona~145, f~65\vo, 14~september 1616. \ona~161,
f~55, 22~november 1619; f~92, 13~december 1619.}, geboren te Emmerik,
vestigde zich als koopman te Amsterdam en ondertrouwde\zn{Huwelijkse
voorwaarden: \gaa, \ona\ Amsterdam 192, f~98, 19~december 1614.} daar op
8~februari 1615 als vrijgezel met Sara van Balck, jongedochter uit
Amsterdam. Zij is daar gedoopt op 13~januari 1591 als dochter van Allart
Janssen (hij kocht in 1592 als herbergier uit Balk het poorterschap
van Amsterdam\zn{\gaa, Rapiamus thesaurieren 92, f~81, 11~december 1592.})
en van Marijken Hendrickx. Hij woonde weer in Haarlem, toen hij in 1621
probeerde
schulden te Rouen in innen\zn{\gaa, \ona\ Amsterdam 166, f~32,
25~maart 1621.}, maar zijn en Sara's kinderen werden voor- en nadien
gereformeerd gedoopt in hun woonplaats Amsterdam. Hij was van 1612 tot 1621
vennoot geweest in de compagnieschap van zijn vader en de weduwe van
Isaack van Heuvel
te Amsterdam.\zn{\gaa, \ona\ Amsterdam 167, f~63, 29~mei 1621.} Bovendien
had hij gehandeld op Londen en Bayonne in samenwerking (als factoor
of vennoot)
met Isaacks broer Willem van Heuvel [uit Weert], koopman te
Haarlem.\zn{\gaa, \ona\ Amsterdam 160, 1~mei 1630; f~163, 1~juni 1630.
\ona~956, omslag~3, ongef., 10~november 1640.}
Uit Angoul\^eme in Frankrijk importeerde hij in samenwerking met zijn
schoonvader en daarna zijn zwager Pieter Haeck grote hoeveelheden wit
schrijf- en drukpapier.\zn{\gaa, \ona\ Amsterdam 663, dl.~1, f~189\vo,
25~mei 1629. \ona~1043, f~45, 22~oktober 1635; f~133, 17~december 1635.
\ona~1044, f~135\vo, 25~februari 1636.} In 1637 verloor Dirck Maertens,
lijnwaadpakker te Amsterdam, een proces voor het Hof van Holland tegen
hem. Maertens had voor hem gepakt, maar ook als factoor gehandeld.
Hij accordeerde in 1630 met Nicolaes Antonij om twee tonnen met 549~pond
blauwsel
te leveren aan Pieter Dircxs, bleker te Aalbrechtberg, die zou betalen
in de vorm van bleekactiviteiten. Dircxs weigerde echter het blauwsel
ongezien te kopen -- het getoonde monster volstond voor hem niet --,
waarop
Nicolaes Antonij weigerde de partij terug te nemen. Bovendien bleken de
tonnen op de waag te Haarlem slechts 345~pond te bevatten.\zn{\nha, Hof
van Holland 720, no.~16, 20~februari 1637.} Sara van Balck was zijn weduwe

in 1646--1658.\zn{\na, Hof van Holland 749, no.~41, 13~juni 1646. Idem~756,
no.~85, 10~november 1651. \gaa, \ona\ Amsterdam 1125, f~71, 18~april 1658.}
%INVULLEN:zoon Allart Anthonij vu 1640, 1658
\item Gerrit Teunen\zn{\nha, \ona\ Haarlem 123, f~LXXXI\vo, 1~oktober 1623.
\ona~124, f~CXIX\vo, 22~juli 1624. \ona~125, f~XCVII, 28~februari 1625.
\gaa,ona\ Amsterdam 106, f~124\vo, 12~februari 1607 (koopman te Amsterdam).}
(Gerardt Anthonij), jonggezel uit Emmerik, geboren rond 1585, trouwde op
17~oktober 1619 met Catharina Jans Slinck (Slincken), jongedochter uit
Haarlem. In 1623 beloofde Gerardt Anthonij, koopman te Haarlem, samen met
Christiaen Coppens \f1219:8:0 aan Cornelis Woestijn, die daarvoor binnen
10~maanden manufacturen moest leveren, te vervaardigen volgens het door hem
getoonde patroon; over de kleuren mochten Christiaen en Gerardt altijd zelf
beslissen, maar deze mochten niet de kostprijs van 12~stuiver de el te boven
gaan.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 123, f~XXXIX, 24~juli 1623.} Samen met Coppens, met
wie hij blijkbaar een compagnieschap had, verkocht hij lang garen.\zn{\nha,
\ona\ Haarlem 123, f~XXXIIII, 20~juli 1623.} Trijntgen Pieters, weduwe van
Cornelis Janss Verbeecq, in leven notaris te Haarlem, beloofde in 1626 aan
sr.~Ge\-rardt Anthonij, koopman te Haarlem, \f61:10:0 wegens de koop en levering
van {\em Slesiger gaerne\/}, ontvangen op 9~juli 1624.\zn{\nha, \ona\ Haarlem
127, f~115, 21 juli 1626.} Sinds april 1629 werkte hij als factoor van zijn oom
Willem van Heuvel in de garenhandel. Begin 1631 verrekende hij met zijn meester,
die zijn einde voelde naderen: hij was hem nog \f50.805 schuldig wegens
uitstaande schulden en had nog 7492~bossen Silezisch garen in voorraad.\zn{\nha,
\ona\ Haarlem 101, f~XIX\vo, 6~februari 1631. \ona~102, f~XX, 6~oktober 1631.}
In 1638 was hij in een proces verwikkeld met zijn zwager Huijbert Claess de
Bruijn, kapitein van de nachtwacht.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-7, f~50\vo,
7~april 1638; f~51, 14~april 1638.} Hij bezat in 1622 een nieuw huis in de
Frankesteeg.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e O114b, f~CXCVII,
16~december 1622.} In 1641 deelde Catharina als Gerardts weduwe de compagnie die
hij sinds 1627 had gehad met zijn broer Martin Anthonij en Willem van
Heythuysen, elk voor een gelijk derde part.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 136,
f~CLXVII, 26~januari 1641. Vgl. \ona~122, f~51, 24~juni 1651.\SetRef{merk}}
Geerit Frans Tuenen soon op de Oude Gracht kocht in 1606 7~loten ten
behoeve
van het oudemannenhuis en liet noteren: {\em Geerit Tuenen heeft ingeleyt om te
verwachten wat hem Godt heeft toegeleijt.\/} \zn{\nha, Oudemannenhuis Haarlem 340, no. 154.} Kinderen uit dit huwelijk:
%INVULLEN:merkenfraude sub Willem van Heythuysen
\bKk{0}
\item Frans, gedoopt op 1~november 1620, leefde noch in 1651--1662 en
noemde zich Franchoys van Kleef.\BackRef{merk} Franchois Antonij
ofte van Cleef was eigenaar van het tonnetje twijn dat in 1642
volgens een appointement van het Hof van Holland was gelicht en in
het prinsenlogement gebracht.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-7, f~126\vo,
14~juli 1642.} Hij verkocht in 1649 700~pond witte twijn, verpakt in
zes kassen en twee pakken; hij was toen koopman te Haarlem en
signeerde Francoijs van Kleeff.\zn{\gaa, \ona\ Amsterdam 1097,
f~502, 30~augustus 1649.} In 1662 stond hij voor \f2087:2:0 in het
krijt bij het sterfhuis van Johan Bardoel wegens de levering van
garen.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 222, f~203, 15~augustus 1662.}
%(Getuigen: Frans Teunis en Jannetje Jans.)
\item Johannes, gedoopt op 21~januari 1624.
%(Getuigen: Niclaes Antony en Janneke Slinck.)
\item Janneken, gedoopt op 5~juli 1622.
%(Getuigen: Jan Slinck en Elsken Teunen.)
\item Emmerentia Anthonij van Cleef trouwde met Abraham van
Gelder\zn{\nha, \ona\ Haarlem 137, f~CLXXXIII\vo, 1~mei 1643.
\ona~512, deel~1681, no.~99, 24~juli 1681.}, zoon van Harman
Michiels van Gelder en Maeijcken Jans uit Budel.\zn{\nha, \ona\
Haarlem 141, f~IIII\vo, 28~februari 1648.}

\item Neeltje, gedoopt op 19~mei 1627, trouwde als Cornelia Anthonij van
Cleef met N.~Carpentier en werd de moeder van Constantia Carpentier,
die trouwde met Johannes Taurinus.
%(Getuigen: Adriaen Mathys Batselaer en Neeltgen Slinck.)
\eKk
\item Barbara Anthonis trouwde op 8~maart 1633 met Huijbert Claes de Bruijn uit
Woerden, weduwnaar van Trijnge Cornelis. Hij was kapitein van de
nachtwacht. Barbara overleed als kinderloze weduwe. Haar nalatenschap werd
in 1656 ge\"inventariseerd in haar woning {\em opt nieu werck byde Sint
Janskerck\/}.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 220, f~179, 11~oktober 1656.}
\item Willem Anthonij\zn{\gaa, \ona\ Amsterdam 164, f~165\vo, 9~november 1620.},
gedoopt op 19~augustus 1593, vestigde zich als koopman te Londen. Zijn
weduwe Wendeltgen Roostermans woonde in 1645 weer te Haarlem. Zij
machtigde toen haar zwager Anthonij Tierens om in heel Engeland de zaken
van haar man en hun overleden zoon Frans Anthonij waar te nemen.\zn{\nha,
\ona\ Haarlem 150, f~100, 14~januari 1645.} Wendeltgen kwam uit Goch en
was een dochter van Jan
Roostermans, lijnwaad- en garenkoper te Haarlem, en Christijnen Coeburchs.
%\item Marijken, gedoopt op 13~juli 1599.
%\item Catharijna, gedoopt op 18~augustus 1605.
\ekk
\item Frans Cornelis, vrijgezel uit Eindhoven in de Nieuwe Doelstraat, trouwde
op 2~mei 1600 met Amelyne Pieters, jongedochter uit Kleef in de Korte
Houtstraat. Hij werd in 1605 lidmaat van de gereformeerde gemeente en woonde
toen aan de Voldersgracht.\zn{\kr 99, p.~124, 15~juli 1605.}
\item Vranck Cornelis uit Vught bij \db, 16~jaar oud, werkte in 1584 als spoeler
bij Thonis Hendrixs aan het Sint-Gangolfskerkhof (later Ossenmarkt) en verdiende
jaarlijks \f5 en een hemd, te weinig om van te leven.\zn{\nha, Burgerweeshuis
Haarlem 6, f~XXII.}
\item Frans Philips, jonggezel uit Eindhoven in de Gierstraat, ondertrouwde op
19~november 1602 met attestatie van Leiden met Grietken Henrixs, jongedochter
uit Leiden en woonachtig aldaar.
\item Frans Govers, vrijgezel uit Eindhoven in de Gierstraat, trouwde op 11~juni
1602 met Stijntgen Bernaerts, jongedochter uit Gestel in de Grote Houtstraat.
\item Frans Henrix, linnenwever uit Breugel, trouwde op 13~april 1591 als
weduwnaar met Mayken Hoovelinx ofwel Hoffmans, weduwe uit Rusele (Reusel in de
meierij van Den Bosch, Roeselare in Vlaanderen?). Hij was in 1588 lidmaat
geworden en woonde achter Cornelis Coolen aan de stadsvesten.\zn{\kr 98, p.~84,
15~juli 1588. Vgl. \ora\ Haarlem 76-29, f~XL\vo, 17~april 1591. \ora~78-4,
f~II$\rm^c$XCI\vo, 17~april 1591.} In 1613 verkocht hij voor \f425 een huis aan
de stadsvesten tussen de Spaarnwouderpoort en de Molenstraat.\zn{\nha, \ora\
Haarlem 76-41, f~CXI, 6~mei 1613.} Kinderen uit dit huwelijk werden in 1593 en
1595 gereformeerd gedoopt.
\item Franchois Hendrix Boeckbinder\zn{\rhce, \ora\ Eindhoven 1581, f~18, 9~mei
1605. \nha, Oudemannenhuis Haarlem 3-7, no.~50.}, vrijgezel uit Eindhoven, werd
in 1594 samen met zijn zus Heylken lidmaat van de gereformeerde gemeente; zij
woonden in de Zijlstraat.\zn{\kr 98, p.~144, 7~oktober 1594.} Zij waren kinderen
van Henrick Frans Everaerts Boeckbinders uit Eindhoven en Janneken Boeckbinders,
die eveneens in de Zijlstraat woonden.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-41, f~XLV\vo,
26~januari 1613.} Franchois, linnenreder, kamerijksdoekwever en
zijdenlakenkoper\zn{\nha, \ona\ Haarlem 108, f~254, 3~april 1613. \sa\ Haarlem,
Rood 461, no.~70, z.d. (1603). Rood 462, no.~146, z.d.}, was in 1606--1607 en
1625--1626 keurmeester van het langgaren en werd in 1611 en 1614 benoemd tot een
van de drie gouverneurs van de saai- en fusteinnering en tot deken van de
fusteinnering.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Rood 211, f~XC\vo, 31~oktober 1607;

f~CLXXXVI\vo, 20~mei 1611. Rood 212, f~VI, 19~februari 1614. Rood 213, ongef.,
26~november 1625.} Hij trouwde op 25~januari 1600 als jonggezel in de Zijlstraat
met Lynken Stoffels, jongedochter uit Eindhoven in de Kleine Houtstraat. In 1602
kocht hij voor \f2550 een huis in de Ceciliastraat, dat hij in 1606 voor \f2800
verkocht.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-33, f~CLXXXI, 23~december 1602. \ora~76-35,
f~II$\rm^c$LXIII, 11~januari 1607.} In 1609 kocht hij samen met Matheus
Boonthuyn voor \f550 een huis in het Zijlklooster, dat zij later in het jaar
verkochten voor \f600.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-37, f~LXIIII, 12~februari 1609;
f~\2XIIII, 22~december 1609.} Hij was in 1603 getuige bij het testament van
Henrick Joosten uit Woensel.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 42, f~II$\rm^c$III\vo, 7~mei
1603.} Janneken Boeckbynders (1612--1642), dochter uit dit huwelijk, trouwde met
de handelaar en factoor in lijnwaden en Silezisch garen Gerardt van der
Schalcke\zn{\nha, Gildenarchieven Haarlem 332, 23~april 1653. Kruimel, \ah
Rondom de Van der Schalcke-portretten'', 225, 226. Kruimel, \ah Van der
Schalcke'', 241.} (1609--1667), wiens vader een zoon was van de uit Helmond
afkomstige linnenwever Cornelis Simons en wiens moeder uit Gestel kwam. Zoon
Stoffel Boeckbinders assisteerde in 1645 zijn moeder, dan weduwe.\zn{\nha, \ona\
Haarlem 139, f~XCVI, 17~mei 1645.}
\item Frans Henricx\zn{\nha, Sint-Elisabethsgasthuis 68, 1~mei 1609.} uit
Waalre, geboren rond 1546, sloot in 1606 een contract voor zijn opname in het
oudemannenhuis. Hij bracht \f100 contant geld in, een rentebrief van \f200 en
een obligatie van \f50 op Jan Goessens uit Eindhoven. Na zijn overlijden zou
zijn nalatenschap aan het gasthuis komen. Hij stierf in 1616. \zn{\nha,
Sint-Elisabethsgasthuis 33, f~239.}
\item Franchois Huberts alias Stevens\zn{\nha, \ona\ Haarlem 10, f~CC, 21~juli
1593. \ona~44, f~CXXXII, 2~april 1605. \ora\ Haarlem 76-40, f~CLXXXIX, 4~juli
1612.}, linnen- en kamerijksdoekwever en -reder\zn{\nha, Gildenarchieven Haarlem
332, Naamlijst van genomineerde garenkopers en -reders, z.d. \ora\ Haarlem 47-2,
ongef., 31~januari 1591. \sa\ Haarlem, Rood 461, no.~117, z.d. (mogelijk 1607).
Rood 462, no.~146, z.d.} in de Anegang, werd in 1586 als vrijgezel uit Weert in
Brabant met attestatie van Goch lidmaat van de gereformeerde gemeente. Hij
woonde bij Denijs, de zwager van Dirric van Heuvel.\zn{\kr 98, p.~56, 16~juli
1586. Denijs Jans was een schoonzoon van Dirck van Heuvel uit de stad Weert.} In
1601 was Franchois getuige bij het aannemen als lidmaat van Hendrick Vestkens
uit Weert.\zn{\kr 99, p.~74, 5~oktober 1601.} In hetzelfde jaar getuigde hij
voor Abraham Ariaens uit \db, wiens zwager hij was.\zn{\kr 99, p.~74, 5~oktober
1601.} Voorts getuigde hij als Frans Huibers in 1588, 1597, 1599, 1602 en 1603
bij het aannemen van respectievelijk Dionijs Gillis en Goort Jans uit Weert,
Grietgen Jans uit Helmond, Susanna de Raet uit \db, Jan Marchelis uit Weert,
Trynken Frans uit Weert, Thyleman Adriaens uit \db\ en Willem Daniels uit
Helmond als gereformeerde lidmaten.\zn{\kr 98, p.~84, 15~juli 1588. Idem~99,
p.~22, 11~juli 1597; p.~55, 31~maart 1600; p.~86, 12~juli 1602; p.~92, 3~januari
1603; p.~103, 10~oktober 1603; p.~139, 6~oktober 1606; p.~178, 17~april 1609.}
Hij trouwde als vrijgezel op 24~oktober 1589 met Maritgen Ariaens van
Diepenbeeck, jongedochter uit \db, dochter van Adriaen Thielmans van
Diepenbeeck.\zn{\gah, \ora\ \db\ 1441, f~343\vo, 12~september 1601.} Hij kocht
in 1597 van zijn schoonzusters Van Diepenbeeck hun delen in huizen in de
Postelstraat en de Hinthamerstraat te \db.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 38, f~CXII,
21~maart 1597.} Hij kocht in 1594 voor \f680 en \f1500 huizen in de
Gasthuisstraat\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-30, f~\2LXX, 31~december 1594.
\ora~76-39, f~\2XXIX\vo, 18~oktober 1611.}, waar hij zich metterwoon vestigde.
Namens de Brabanders was hij in 1604--1606 keurmeester van het
langgaren.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Rood 211, f~XXII\vo, 1~november 1604;
f~XLII\vo, 26~oktober 1605.} In 1607 testeerde hij op zijn ziekbed samen met
zijn vrouw ten gunste van de langstlevende en de kinderen.\zn{\nha, \ona\
Haarlem 21, f~LIII, 24~maart 1607. \ora\ Haarlem 78-9, f~XVI, 7~maart 1613.} Hij
stelde zich in 1609 borg voor Mathijs Lambrechts, linnenwever uit
Helmond.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 80, f~LXXXVI, 30~mei 1609.} In 1612 verkocht hij
acht stukjes kamerijksdoek ad 21\half~el voor \f30 per stuk.\zn{\nha, \ora\

Haarlem 47-4, f~LXXXIX, 4~september 1612.} Aan zijn voormalige Weerter
stadsgenoten Fanchois Teunen en Willem van Heuvel verkocht hij in 1615 71~witte
kamerijksdoeken van ongeveer 22~el voor \f18:5:0 per stuk, waarop zij verlies
leden.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 25, f~XXX, 10~april 1615; f~CXIIII, 9~oktober
1615.} In 1614 verklaarde Denys Jans Verhoeven uit Woensel, dat Frans zich in
januari 1613 niet uit de voeten had gemaakt voor zijn schuldeisers en evenmin
daarna.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 24, f~\2XII, 27~februari 1614. Vgl. \gaa, \ona\
Amsterdam 429, f~158\vo, 5~april 1613.} Nochtans stond zijn verlaten boedel in
mei 1613 onder curatele.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-4, f~CIX\vo, 15~mei 1613.}
Dat hij in opspraak was gekomen, blijkt ook duidelijk uit de notulen van de
gereformeerde kerkenraad: in april 1613 werd hem de toegang ontzegd tot het
avondmaal wegens zijn {\em vuijle ende bedriechelijcke handelingen\/}, die hij,
daarop aangesproken door de broederen, niet wilde beteren, maar slechts erger
had gemaakt.\zn{\kr 19, ongef., 7~april 1613.} Het was een diepe vernedering
voor de man die in 1602--1603 diaken en in 1610--1611 ouderling was
geweest.\zn{Spaans, {\em Haarlem na de Reformatie\/}, 284.} Hij vestigde zich
als makelaar te Amsterdam en keerde in 1621 terug in Haarlem, waar hij door het
stof ging door schuld te bekennen aan zijn `groot bankroet'.\zn{\kr 19, ongef.,
6~juli 1621; 18~juli 1621. \gaa, \ona\ Amsterdam 348, f~283, 23~augustus 1618.}
Van zijn kinderen zijn Elysabeth Frans Huyberts en Huybert Franssen bekend. De
eerste trouwde in 1612 met Jacob de Grave.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 49,
f~LXVII\vo, 29~januari 1612. Jacob werd bij het overeenkomen van huwelijkse
voorwaarden geassisteerd door zijn neef Johan Colterman,
rentmeester-generaal van Kennemerland (gehuwd met Susanna van Vlierden uit
\db).} Huybert Franssen werd in 1612 door zijn vader naar Archangel gestuurd om
handelswaren te verkopen; tegelijkertijd werd Willem Gerrits naar Moscovi\"e
gestuurd om daar Frans' zaken waar te nemen.\zn{\gaa, \ona\ Amsterdam 127,
f~148\vo, 26~mei 1612. Vgl. \ona~129, f~77\vo, 15~oktober 1612.} Frans Stevens
had in 1615 gehandeld als makelaar bij een transactie van Moscovisch
garen.\zn{\gaa, \ona\ Amsterdam 645A, f~5, 26~maart 1616.} In 1622 handelde
Frans als oom en voogd van Hilleken, dochter van Ariaen Aerts, schipper te
Harlingen, en wijlen Hilleken Stevens.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 93, f~XL\vo,
7~maart 1622.}
%In 1606 zat Frans Stevens gevangen. Zijn vrouw Hillegont Cornelis
%legde een verklaring af.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 55, f~17\vo,
%8~september 1606.} Hij had Tobias Quartier vermoord. Het hem door
%de nabestaanden vergeven en hij beloofde hen te mijden.\zn{\nha,
%\ona\ Haarlem 56, f~135\vo, 15~november 1613.}
%In 1627 lag hij ziek aan een kwetsuur en testeerde hij met Hilleken
%Cornelis. Zij woonden in de Zijlstraat.\zn{\nha, \ona\ Haarlem
%128, f~182\vo, 7~juni 1627.}
%Alidt Wessels, 36~jaar, vrouw van Franchois Stevens, heeft volgens
%haar verklaring uit 1595 in de Spaarwouderstraat gewoond.\zn{\nha,
%\sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e O114a, f~CLXVIII\vo,
%15~juni 1595.}
\item Frans Jacobs uit Breugel was in 1586 12~jaar en werkte toen als
leerling-linnenwever bij Reynert Jans.\zn{\nha, Burgerweeshuis Haarlem 6,
f~XXXVI.} Hij woonde aan de Groendaalsteeg en was ziek, toen hij in 1599
testeerde en als zijn erfgenamen zijn moeder Digna Jans en haar kinderen Thomas,
Jan, Grietgen en Annetgen benoemde. Hans Laurens uit Breugel en Henrick Henricxs
uit Weert waren getuigen.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 40, f~LVIII, 28~november 1599.}
\item Frans Jans uit Asten kocht in de grote loterij van 1606 drie loten en liet
in het loterijregister noteren: {\em De spaerpot wtgesocht ende tgelt inde
loterije gebrocht.\/}\zn{\nha, Oudemannenhuis Haarlem 3-35, no.~57.}
\item Frans Jans uit Eindhoven was in 1583 samen met Reynder Jans uit Eindhoven
getuige bij het testament van de linnenblekers Lambrecht van Dalem en Heyltgen
Lodewijcx, die eveneens uit Eindhoven kwamen.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 5,

f~XCV\vo, 12~augustus 1583.} Frans was mogelijk een broer van Reynder en dan
identiek aan Frans Jans Tempelaers uit Gestel, die zich in Harlingen vestigde.
%INVULLEN:De Meester in GN
\item Frans Jans\zn{\nha, \ora\ Haarlem 78-4, f~II$\rm^c$XCI, 15~december 1591;
f~II$\rm^c$XCIX, 31~juli 1591.} uit Roy (Sint-Oedenrode) verkocht in 1583 aan
Robert Henricx uit Eindhoven een huis {\em opt Croft\/} voor de lasten van \f465
en \f20; het huis stamde uit het bezit van het Catharinaconvent en Frans had het
in 1582 voor \f465 gekocht van de magistraat van Haarlem.\zn{\nha, \sa\ Haarlem,
kast 19-163, f~219\vo. \ora\ Haarlem 76-26, f~\2XXXVIII\vo, 31~december 1582.
\ora~76-27, f~LX, 31~december 1583. \ora~78-3, f~\2XII\vo, 31~december 1582.} In
1591 verkocht hij voor \f900 een nieuw huis in de Nieuwe Zijlstraat.\zn{\nha,
\ora\ Haarlem 76-29, f~LXXXIII\vo, 31~december 1591.} Jan van Creyl uit Oerle,
koopman te Haarlem, machtigde hem in 1595 om een rekening te vereffenen met
Henrick de Wolf; hij woonde toen te Zwolle.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant
Ensched\'e O114a, f~CXCIIII\vo, 17~november 1595.} Zijn zoon Cornelis bij
Lysbeth Willems liet hij in 1591 gereformeerd dopen.
\item Frans Janss, linnenwever uit Wuntzell (Woensel), trouwde op 10~december
1585 als jonggezel met Dignum Claess, jongedochter uit \db. Hij woonde in de
Magdalenasteeg, toen hij 1593 lidmaat werd van de gereformeerde gemeente\zn{\kr
98, p.~128, 16~april 1599.}, en getuigde in 1601 bij het testament van Jan
Geryts messenmaker uit Eindhoven.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 41, f~CXI\vo,
21~oktober 1601.} Op 21~oktober 1603 hertrouwde\zn{\nha, \ona\ Haarlem 43,
f~LXII, 20~oktober 1603.} hij met Niesken Willems, jongedochter uit Goch, die op
de Horen buiten Delft woonde. Ten derden male trouwde hij op 5~februari 1606 met
Walburch Hendricks, jongedochter uit Kleef te Beverwijk; hij woonde toen in de
Gierstraat. In 1607 kocht hij voor \f800 een huis en erf in de Annastraat met
een plaats of loodsje.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-36, f~LVII, 16~maart 1607.}
Aan de kinderen uit zijn tweede huwelijk -- Ursula Frans, gehuwd met Derick
Lucas van Gelder, en de onmondigen Claes en Wouter Frans -- bewees hij in 1613
hun moederlijke erfdeel.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 24, f~CXXXV, 16~september 1613.}
\item Frans Jochums, weduwnaar uit Schijndel, woonachtig te Zaltbommel, trouwde
op 29~april 1603 met Machtel Goossens uit Ouderkerk tussen beide Kampen. In 1604
verkocht hij samen met Willem Willems uit Geldrop als erfgenamen van Henrick
Adriaens van Boxtel en zijn vrouw Maryken Henricx aan de linnenwevers Hans
Gerrits uit Helmond en Willem Aerts uit Vught een huis in de
Molensteeg.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-34, f~II$\rm^c$XLIII, 14~februari 1604.}
Jan Jochems van Scheijndel\zn{\nha, \ona\ Haarlem 232, f~444\vo, 21~mei 1653.},
linnenwever te Emden, was in mei 1653 de enige erfgenaam van Heyndrickgen Frans,
overleden te Haarlem, weduwe van de metselaar Jan Jans.\zn{\nha, \ona\ Haarlem
232, f~445, 21~mei 1653.} Heijndrickgen had in april getesteerd ten gunste van
Jan en legaten gemaakt voor de innocente zoon van haar overleden broer Jochem
Franss (\f50) en aan diens broers Frans en Willem Jochems (elk \f300).\zn{\nha,
\ona\ Haarlem 232, f~414, 22~april 1653.} Jan verkocht in 1654 en 1655 als
erfgenaam voor \f1110 en \f300 huizen in de Gierstraat.\zn{\nha, \ona\ Haarlem
233, f~191\vo, 31~december 1653. \ora\ Haarlem 76-69, f~LVII, 26~juni 1654;
f~CXCVIII, 14~juli 1655.}
\item Frans Lenerts uit Helmond en Henrick Lamberts uit Gestel, gevangenen,
lieten in 1598 verklaringen afleggen door Cornelis Hutser, waard in {\em het
Raemhuys\/}. Deze zei dat rekestranten met zekere Henrick Lenerts, allen
Brabanders, op 8~oktober bij hem bier zaten te drinken. Er brak een gevecht met
de stadswacht uit.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 13, f~II$\rm^v$LXXXII, 27~oktober
1598.} Frans moest voorkomen wegens agressief gedrag, het verwonden van
passanten en het ontwapenen van de doodstraf. De eis van de doodstraf werd niet
gehonoreerd, maar Frans moest in het openbaar vergiffenis vragen aan de
Haarlemse justitie, moest een boete betalen van \f60 en werd voor 3~jaar
verbannen uit de stad.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 66-1, f~189, 7~november 1598.} In
1595 verkocht hij samen met zijn broers Aert en Hendrick en zijn zus Eliabeth

een huis met hofstad in de Groenstraat te Helmond.\zn{\rhce, \sa\ Helmond 3815,
p.~287, 1~september 1595.}
\item Frans Lucas uit Eindhoven in de Spaarnwouderstraat was gehuwd met Mayken
Franss, die in 1587 lidmaat werd van de gereformeerde gemeente.\zn{\kr 98,
p.~77, 3~juli 1587.} In 1602 verklaarden mr.~Henrick Polvliet, pestmeester,
Roelof Claess, binnenvader van het pesthuis, en Aert Roelofs [uit Aarle-Beek],
ziekentrooster, dat Frans Lucas en Marcelis Wouters uit \db\ op verzoek van
Mayken Adriaens uit \db, die ziek lag aan de pest, kennis hadden genomen van
haar laatste wil.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 42, f~CII, 30~oktober 1602.} In 1584,
1586 en 1592 werden kinderen gereformeerd gedoopt van Frans Lucas en Mayken
Adriaens, die mag worden ge\"identificeerd als Mayken Franss uit 1587.
\item Frans Lucas, linnenwever uit Gestel, geboren in 1547, erfde na het
overlijden van zijn vader, Luyck Martens, een akkertje te Gestel.\zn{\nha, \sa\
Haarlem, Restant Ensched\'e O114, f~II$\rm^c$LI, 21~september 1592.}
\item Frans Lucas uit Stratum, geboren in 1539, legde in 1610 samen met vijf
stadsgenoten uit Eindhoven, twee uit Woensel en een uit Stratum een verklaring
af over het Brabantse erfrecht via de moeder.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 47,
f~XI\vo, 27~november 1608.}
\item Francois Matthijss Crijser (Crisijer, Croysers, Cruijser), jonggezel uit
Waerdt (Weert, Valkenswaard) in de Jansstraat, werd in 1603 lidmaat van de
gereformeerde gemeente.\zn{\kr 99, p.~103, 10~oktober 1603.} Hij trouwde op
25~juni 1606 als jonggezel met Janneken Henricx\zn{\nha, \ona\ Haarlem 47,
f~XI\vo, 27~november 1608.}, jongedochter uit Stratum. In dat jaar woonde hij in
de Zijlstraat tegenover De Blauwe Druif.\zn{\nha, Oudemannenhuis Haarlem 3-3,
no.~100.} Hij woonde in de Nieuwe Doelstraat, toen hij op 30~oktober 1622
hertrouwde met Aeltghe Goverts uit Haarlem in de Zuiderstraat. Als weduwe
verkocht zij in 1631 samen met Frans' voorkinderen Mathys, Janneken en Anneken
en haar kinderen Maycken en Guertgen Fransen voor \f1300 de helft van een huis
in de Oude Doelstraat.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-53, f~XXXIII\vo, 31~januari
1631.} Zoon Mathys Frans de Crijser\zn{\nha, \ora\ Haarlem 78-22, f~44\vo,
18~april 1671.}, garenreder, trouwde met Janneken Gerrits van den Wildenberch
uit Woensel. Dochter Maycken trouwde met Jeronimus Volckers; haar sterfhuis was
in 1665 belast met \f400 aan Aeltjen Gerrit Gerrits van den
Wildenberch.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 223, f~4, 6~januari 1665.}
\item Frans Michiels\zn{\rhce, \sa\ Helmond 3814, p.~153, 4~januari 1586.
\sa~3818, p. 152, 28~januari 1605; p.~213, 14~maart 1605. \sa~3819, ff~2\vo en
3, 11~januari 1606.}, vrijgezel uit Helmond in de Zijlstraat, werd in 1603
lidmaat van de gereformeerde gemeente en woonde toen in de Boeresteeg.\zn{\kr
99, p.~96, 28~maart 1603.} Hij was een zoon van Michiel Claessen van der Laer en
Meriken Aelbert Lamberts; zijn oom Lambrecht Allarts vestigde zich eveneens te
Haarlem, evenals zijn broer Frans. Hij trouwde op 20~maart 1605 met Janneken
Franssen uit Breda. Zij werd in 1605 lidmaat van de gereformeerde gemeente en
woonde toen in de Bodensteeg.\zn{\kr 99, p.~125, 15~juli 1605.} In 1605--1620
werden haar en Frans' negen kinderen gereformeerd gedoopt. Een van hen, de
linnenwever Michiel Frans van der Laer, trouwde met Annitjen Gerrits.\zn{\nha,
\ona\ Haarlem 166, f~369, 20~oktober 1637.}
\item Frans Pouwels\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-34, f~\2XXVIII, 12~februari
1604.}, linnenreder uit Weert, kocht in 1598 voor \f150 plus de lasten van \f150
een huis in de Annastraat.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-178, f~163.} Daar
woonde hij nog steeds, toen hij op 27~oktober 1619 trouwde met Barbara Meynaerts
uit Weert in de Witte Herensteeg. Hij woonde in de Witte Herensteeg, toen hij in
1620 gereformeerd lidmaat werd\zn{\kr 100, p.~155, 8~januari 1620.} en in de
Tuinstraat, toen hij op 3~februari 1626 hertrouwde met Francijntghen Matthijs
uit Cuijck, weduwe van Pieter Buijssen in de Nieuwe Doelstraat. Op 19~juni 1640
hertrouwde hij met Barbertje Heyndricx uit Lind of Lint (Leende?), weduwe van

Jan Jansse uit Moerkercke (Moerkerke bij Damme); toen woonde hij in de Nieuwe
Doelstraat. Zij testeerden in 1648 en maakten een legaat van \f50 voor de
gereformeerde armen.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 192, deel~1648, f~33\vo, 18~maart
1648.}
\item Frans Pieters uit Eindhoven in de Gierstraat werd lidmaat van de
gereformeerde gemeente in 1604.\zn{\kr 99, p.~105, 14~januari 1604.} Hij was op
11~november 1603 als vrijgezel aan de Oude Gracht getrouwd met Joosinken Jans
Pankens, jongedochter uit Tiel in de Koningstraat.
\item Frans Willems uit Eindhoven en zijn vrouw Trijn, die in de Voorkamp
plachten te wonen, werden in 1596 lidmaten van de gereformeerde
gemeente.\zn{\nha, \dtb\ Haarlem 47, p.~311, 4~februari 1596.}
\item Frans Willemss\zn{\nha, \ona\ Haarlem 37, f~CLXXXI\vo, 14~december 1595.},
jonggezel uit Gestel bij Eindhoven (ook van Eindhoven genoemd) in de
Zoetemelkwittebroodsteeg {\em opt trapken\/}, werd in 1597 lidmaat van de
gereformeerde gemeente.\zn{\kr 99, p.~18, 2~april 1597.} Hij was linnenwever.
Op 4~mei 1599 trouwde hij met Janneken Claes, weduwe uit Woensel. In 1616
testeerde zij op haar ziekbed met Frans. Deze bedacht zijn broer Willem Willems
met 30~stuiver, zijn zus Janneken met 3~gulden en zijn zus Maeycken met
30~stuiver. Hij woonde in de Magdalenasteeg.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 115, f~CXII,
28~augustus 1616.} Op 6~mei 1617 hertrouwde hij met Elsghe Jans uit het sticht
van Munster; zij woonden in de Magdalenastraat.
\item Frans Willemss Block\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Rood 213, ongef.,
23~augustus 1624.}, jonggezel uit Tongerseel (Tongelre) aan de Scheepmakersdijk
werd in 1602 lidmaat van de gereformeerde gemeente.\zn{\kr 99, p.~75, 2~januari
1602.} In hetzelfde jaar trouwde hij als vrijgezel met Lintken Govers uit
Eindhoven, weduwe van Hendrick Gerrits; zij woonden aan de Scheepmakersdijk.
Lintken was een dochter van Goort Gerits Schampers uit Eindhoven (zie aldaar).
In 1607 kocht Frans voor \f900 een huis in de Wijngaardstraat op de hoek van de
Ceciliasteeg.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-36, f~CXXII, 15~december 1607.} Frans'
moeder Anna Willems, weduwe van Willem Block uit Eindhoven, testeerde te Haarlem
in 1611.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 48, f~CXCI, 17~april 1611.} Willem Frans Block
sloot in 1634 een overeenkomst met zijn moeder, weduwe, over de
nalatenschap van zijn vader.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 62, f~150, 13~november
1634.} Lintken Govers, weduwe, geassisteerd door haar zoon Abraham Frans,
belastte in 1634 haar huis in de Wijngaardstraat met een losrente.\zn{\nha,
\ora\ Haarlem 78-13, f~\2XXI, 15~november 1634.} Zij testeerde in 1645 ten
gunste van haar kinderen Sara en Abraham.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 139,
f~CLXXIII\vo, 30~december 1645.} In 1623 was Frans Block be\"edigd als
lakenverver.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Rood 212, ongef., 11~maart 1623; vgl.
2~november 1624; 12~november 1624.}
\item Franchois Willems, weduwnaar uit Veldhoven in het Zijlklooster, trouwde op
13~mei 1601 met Grietgen Frans, jongedochter uit Woensel in de Witte Herensteeg.
In 1602 lieten zij hun zoon Franchois gereformeerd dopen. Vier jaar later werden
zij gereformeerde lidmaten. Op 3~februari 1619 hertrouwde Franchois met Mayken
Wouters uit Strijp bij de Zijlpoort, weduwe van Pieter Pieters; zij trouwden in
zijn woonplaats Leimuiden.
\item Frans Willem Steffens alias Frans Stevens\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Rood 461,
no.~70, z.d. Kast 32-13, rekening 1610, f~XII. \ona\ Haarlem 55, f~1, 17~juli
1605. \ora\ Haarlem 76-35, f~LIX, 25~januari 1605; f~\2III\vo, 21~september
1606. \ora\ Haarlem 47-4, f~CLXIII, 27~maart 1615.}, lijnwaadreder of -wever uit
Weert, verkocht in 1616 voor \f1800 het huis in de Spaarnwouderstraat bij de
Spaarnwouderbrug, waar het postpaard uithing.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-42,
f~\2XXXIII\vo, 28~maart 1616.} In 1604--1605 was hij namens de Brabanders
keurmeester van het langgaren.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Rood 211, f~XXI\vo,
1~november 1604; f~XLII\vo, 26~oktober 1605.} Waarschijnlijk was hij identiek

aan de makelaar Frans Stevens, die in 1615 ten behoeve van een Amsterdamse
koopman een partij Moscovisch garen verkocht aan Jehan de Pottere te
Haarlem.\zn{\gaa, \ona Amsterdam 645A, f~5, 26~maart 1616.} In 1612 stuurde hij
zijn zoon Huybert Franssen naar Archangel om een partij handelswaren van de
Amsterdamse koopman Cornelis van Lockhorst te verkopen.\zn{\gaa, \ona\ Amsterdam
127, f~148\vo, 26~mei 1612.} Huybert en zijn vader werden in de zomer van 1612
bestolen van 20~lakens, die in Archangel in een pakhuis lagen te wachten op
verzending naar Moscovi\"e; de schade beliep \f1525.\zn{\gaa, \ona\ Amsterdam
197, f~547\vo, 21~mei 1613.}
%INVULLEN:
%Frans Willem Steffens, zoon van Willem Jan Steffens, mede voor zijn
%broers en andere erfgenamen van zijn vader, verkocht in 1608 land
%in de banne van Haarlemmerliede.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 78-7,
%f~\2VIII, 26~maart 1608.}
%In 1614 vermelding van de Haarlemse poorter Frans Willem Jan
%Steffens.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-4, f~CXLVIII\vo, 27~september 1614.}
\item Gerrit Adriaens uit Strijp, een spoeler van 15~jaar op de Krocht, kreeg in
1584 armensteun.\zn{\nha, Burgerweeshuis Haarlem 6, f~XXXV.}
\item Geryt Aerts, linnenwever uit Helmond, kocht in 1595 voor \f650 een huis in
de Raamsteeg.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-31, f~XII, 17~maart 1595.}
\item Geraert Berthelmees van Gennep\zn{\rhce, \ora\ Eindhoven 1549, dl.~II,
f~17\vo, 9~februari 1571. \nha, \ona\ Haarlem 6, f~CXV\vo, 7~augustus 1585.
\ona~16, f~XXXIIII\vo, 16~februari 1600. \ona~43, f~CXLI, 18~februari 1604.
\ona~78, f~XXXIIII\vo, 10~februari 1607. \ora\ Haarlem 47-2, ongef., 14~december
1591; 23~december 1591; 11~november 1594; 10~november 1595. \ora~47-3, f~33\vo,
17~oktober 1597; f~149, 8~juni 1601. \ora~76-30, f~CXXIX\vo, 4~december 1593;
f~CLXXV\vo, 25~januari 1594. Melssen, {\em Het register van de cijnzen\/}, 36.
Melssen, {\em Kohieren van de honderdste penning van Gestel\/}, 25.} uit
Eindhoven, zoon van Bartholomeus Gerit Martens en Catharina Goessens, huurde in
1578 van de Haarlemse burgemeester mr.~Dirck Ramp land (langs een scheisloot) in
de banne van Overveen voor een termijn van 12~jaar ad \f132. Hij mocht er een
huis timmeren ten behoeve van zijn blekerij (waarvoor het land gebruikt werd).
Ramp beloofde er geen andere blekerij bij maken, om het water te
sparen.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 2, f~II$\rm^c$XXXVI, oktober 1578. \sa\ Haarlem,
Rood 461, no.~9, z.d. (1586).} In 1581 kocht hij voor \f1600 twee belendende
huizen in de Zijlstraat bij de Kraaienhorstergracht, `gaande onder de grote
huizen'.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-26, f~CXIII, 9~mei 1581.} Als {\em
lynwatier\/} getuigde hij in 1590 bij het testament van Hogaert Jans uit
Eindhoven.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 28, f~CLI, 18~april 1590.} Samen met Jacob
Pieters van der Moelen (linnenbleker uit \db) en Dirick Messchart [linnenwever
uit Menen] participeerde hij in 1593 voor \f4000 in een `voyage' naar Spanje,
waaruit hij zijn aandeel van \f1250 terugtrok.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 10,
f~LIIII, 10~maart 1597.} Mede namens zijn schoonzoon Jan de Leeuw verkocht hij
in 1595 voor \f8950 de bierbrouwerij met de gereedschappen Het Gekroonde Hert
aan de overkant van het Spaarne.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-31, f~LIX\vo,
12~januari 1595.} In 1599 machtigde hij zijn zoon Barthelmeeus om in Frankrijk
en speciaal te Rouen met zijn factoors te verrekenen.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 14,
f~LXXVI\vo, 17~april 1599.} Evenals zijn broer Goossen handelde hij op Rouen,
{\em in casu\/} in fijn linnen.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 16, f~CXVII\vo, 12~juni
1601. \ona~17, f~CXXVII\vo, 10~juli 1602.} Bovendien was hij koopman in
Silezisch garen.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Rood 465, no.~41, z.d.} In 1606--1613
was Margriete van de Camere zijn weduwe.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 21, f~LXIX\vo,
27~april 1607. \ona~45, f~CLI\vo, 31~oktober 1606. \ona~77, f~CLXIX,
23~september 1606. \ona~81, f~LIIII\vo, 28~april 1610. \ona~83, f~XXXVII\vo,
18~maart 1611. \ora\ Haarlem 47-4, f~CXI\vo, 10~juni 1613.} Zij kwam uit
Vlaanderen en was een dochter van Joos van der Camere en Margriete van der
Meulen.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 27, f~LXXXII, 22~mei 1620. \ona~76, f~CLX,
12~juli 1605.} Samen met haar kinderen Lyntgen (gehuwd met Jan de Leeuw\zn{De

lakenreder Jan de Leeuw kocht in 1608 voor \f1675 een huis in de Kruisstaat:
\nha, \ora\ Haarlem 76-36, f~CXC\vo, 8~februari 1608.}), Elsken (weduwe van
Wynant Wynants), Janneken (gehuwd met Henrick van Seller), Margriete, Aelken en
Maycken verkocht zij in 1607 voor \f5850 {\em een goet ende wel betimmert
huys\/} in de Zijlstraat op de hoek van de Kraaienhorstergracht en het woonhuis
achter het grote huis.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-36, f~XCII, 14~mei 1607.}
Bovendien had zij een zoon, Barthelmeus Gerrits van Gennep.\zn{\nha, \ona\
Haarlem 21, f~LXIX\vo, 27~april 1607.} Naar Geraert Berthelmees van Gennep is de
Gerrit Bartholomeuslaan vernoemd.
\item Gerrit Cornelis uit Oirschot in Brabant werkte in 1583 als 6~jarige
spoeler tegen een jaarinkomen van \f7, waarvan hij niet kon leven.\zn{\nha,
Burgerweeshuis Haarlem 6, f~XXXI.}
\item Gerrit Gillis, vrijgezel uit Wolre (Waalre), trouwde op 26~december 1589
met Grietgen Molenaers, jongedochter uit Tielt.
\item Gerret Gillis uit Walder in Brabant (Waalre) in de Gortestraat trouwde
op 4~juli 1595 met Neelken Cornelis uit Nijmegen. Hij was kleermaker en kocht in
1604 voor \f475 een huis in de Gortesteeg.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-34,
f~II$\rm^c$LXX\vo, 30~april 1604.}
\item Gerrit Vrancken, linnenwever uit Eindhoven aan de Voldersgracht, werd in
1594 als vrijgezel lidmaat van de gereformeerde gemeente.\zn{\kr 98, p.~139,
8~april 1594.} Hij verkocht in hetzelfde jaar voor \f740 een huis in de
Drapenierstraat.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-174, f~188\vo. \ora\ Haarlem 7630, f~\2LXV, 31~december 1594.}
%\ona\ Haarlem 134, deel~II, f~LI\vo, 5~januari 1637: Hanrickgen Jans uit
%Gestel, weduwe van 1) Gerardt Francken en 2) Maerten Gijsberts uit %Gestel,
%moeder van Jacob Gerrits, linnenwever, en van Gerritgen %Gerrits (gehuwd net
%Huijbert Theunis, linnenwever), deelt met haar %kinderen.
\item Gerrit Franssen (ook Francken), jonggezel uit Weert in de Raamstraat,
trouwde op 19~juli 1609 met Tanneken Marten Geldoffs, jongedochter uit Haarlem
in de Schagensteeg. Hun kinderen werden gereformeerd gedoopt in 1610, 1612 en
1616.
\item Geryt Geryts uit Eindhoven in de Anegang werd in 1585 lidmaat van de
gereformeerde gemeente.\zn{\kr 98, p.~49, 17~juli 1585.} Hij was ongeveer
50~jaar oud, toen hij in 1590 een verklaring aflegde ter instantie van Gevert
Henricx uit Eindhoven.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 28, f~CLXVIII\vo, 17~juni 1590.}
Vermoedelijk is hij identiek aan Gerart Gerarts Joosten uit Eindhoven, die in
1608 als voogd van Lyntgen Gevarts aanwezig was bij het sluiten van de
huwelijkse voorwaarden met Henrick Philips van Maaseik uit Goch.\zn{\nha, \ona\
Haarlem 46, f~CXXIX, 25~januari 1608.} In Eindhoven verkocht Geryt Geryts in
1578 namens zijn vrouw Leentgen Berthelmeeus Gerits\zn{\rhce, \ora\ Eindhoven
1549, dl.~II, f~17\vo, 23~oktober 1571.} [van Gennep] een derde van een huis aan
Gerit Joosten.\zn{\rhce, \ora\ Eindhoven 1549, dl.~II, f~134\vo, 27~mei 1578.}
Hij was in 1592 getuige bij het testament van de weduwe van Evert Diricx van
Grevenbroeck.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 35, f~II$\rm^c$LII, 27~december 1592.} Hij
kocht in 1588 voor \f350 van Jan Geryts, linnenwever uit \db, een huis op het
Spaarne bij de lange brug.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-168, f~144\vo. \ora\
Haarlem 76-28, f~XXXV, 31~december 1588.} Mogelijk was hij identiek aan de
Gerrit Geryts, linnenwever, die in 1584 een huis aan de Oude Gracht verkocht aan
de linnenwever Jan Henricx voor de lasten van \f100 plus \f427\zn{\nha, \sa\
Haarlem, kast 19-164, f~213.} en in 1585 een huis verkocht op het Spaarne voor
\f380.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-165, f~152\vo.} Als Gerrit Gerrits van
Eindhoven verkocht hij in 1594 samen met zijn kinderen bij Leentgen Bartholomeus
voor \f1675 een huis aan het Spaarne.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-174,
f~192\vo. \ora\ Haarlem 76-30, f~\2LXXXII\vo, 31~december 1594.} In 1611 en 1612
was sprake van Henrick Philips van Maaseik en Lyntgen Geryt Joosten, dochter van

Magdalena Bartholomeus van Gennep. Zij deelden in 1612 met haar zusters Elsken
(gehuwd met de linnenbleker Willem Ghysberts) en Mayken de ouderlijke
nalatenschap.\zn{\nha, \ona~49, f~CXIIII\vo, 15~mei 1611. \ora\ Haarlem 76-40,
f~LII\vo, 5~februari 1612.}
\item Gerrit Gerrits, timmerman uit Eindhoven, bezat in 1594 een huis aan het
Spaarne.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-30, f~\2LXXXIIII\vo, 31~december 1594.}
\item Gerrit Gerrits van Aemstel\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-3, f~41\vo, 27~juli
1598. \ora~76-30, f~CI, 12~november 1593. \ora~76-34, f~XCII, 13~januari 1603.}
(Ampstel, Amstel), linnenwever uit Helmond, in 1600--1601 lid van het
smalwerkersgilde\zn{\nha, Gildenarchieven Haarlem 298.}, woonde aan de Oude
Doelstraat, toen hij in 1591 lidmaat werd van de gereformeerde gemeente.\zn{\kr
98, p.~112, 16~oktober 1591.} Hij nam in 1593 zijn nicht Joestgen Henrick Aerts
metterwoon mee naar Haarlem.\zn{Van Asten, \ah Voorzaten van Jan van Amstel,
scheepskapitein'', 30, 31, 33.} Hij getuigde in 1602 bij het testament van de
weduwe van Pieter Bastiaens [uit Gerwen].\zn{\nha, \ona\ Haarlem 17, f~XXIX\vo,
2~februari 1602.} In 1599 was hij voor de levering van Silezisch garen \f406
schuldig aan Henrick Huyskens, \f118 aan Goort Gerrits [Schampers uit Eindhoven]
en \f208 aan Lenert Willems [uit Eindhoven], allen te Haarlem; hij stelde zijn
huis in de Annastraat als onderpand.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 78-6, f~CLVIII,
30~september 1599. \ona\ Haarlem 39, f~\2XVII\vo, 26~juli 1599.} Aan Jan van
Aemstel en zijn vrouw Judith Aelberts te Utrecht bekende hij in 1596 \f62:10:0
schuldig te zijn, waarvoor hij zijn huis in de Annastraat verbond.\zn{\nha,
\ora\ Haarlem 78-5, f~\2XLVIII, 6~augustus 1596.} Hij kan identiek zijn geweest
aan Gherrit Gerrits uit Helmond in de Tuinstraat, die in 1619 met Jonas van
Gerwen als getuige lidmaat werd gereformeerde gemeente\zn{\kr 100, p.~128,
4~januari 1619.}, en/of met Geraert Geritss van Haarlem, die in 1624 in
Helmonds(?) lijnwaad handelde op Antwerpen.\zn{\rhce, \sa\ Helmond 3862,
24~december 1624.}
\item Gerrit Govert Schampers uit Eindhoven was wijlen in 1604 en liet een
desolate boedel na, waaruit voor \f120 een huis in het Sint-Margrietenconvent op
de Kraaienhorstergracht werd verkocht.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-34,
f~II$\rm^c$I\vo, 29~januari 1604.} Hij had het in 1593 voor \f215
gekocht.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-30, f~CVI\vo, 30~november 1593.}
\item Geraert Hendricks, jonggezel uit Budel, trouwde op 7~oktober 1607 met Tryn
Lubberts, jongedochter uit Deventer. Zij woonden te Bloemendaal.
\item Geerart Hendrickx uit Eindhoven, 14\half~jaar oud, leerde in 1581 het
linnenweven bij Wouter Mateuss op de Krocht en was armlastig.\zn{\nha,
Burgerweeshuis Haarlem 6, f~XXXV\vo.} Hij woonde buiten de Janspoort {\em opt
velt\/}, toen hij in 1592 lidmaat werd van de gereformeerde gemeente met Jan
Verscheel (Verschuyl) als getuige.\zn{\kr 98, p.~123, 9~oktober 1592.} Mogelijk
was hij identiek aan Gerrit Hendricx, die in 1594 samen met zijn vrouw Janneken
Corstens getuige was bij het aannemen van Jan Goorts uit Eindhoven als
lidmaat.\zn{\kr 98, p.~135, 7~januari 1594.}
\item Geryt Jacobs uit Eindhoven, 1596 INVULLEN:bron
%Geryt Jacobs, linnenwever aan de Ossenmarkt, kreeg in 1604 een
%tapvergunning.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Rood 211, f~XIX, 30~september
%1604.}
%\item Geryt Jans, linnenwever, verkocht in 1588 voor de lasten van
%\f250 en \f140 een huis in de Jacobijnesteeg, dat voorheen van de
%predikheren was.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-168,
%f~147. \ora\ Haarlem 76-26, f~\2V, 14~november 1582: gekocht voor
%de lasten.} In 1589 kocht hij voor \f500 een huis in de
%Stoofsteeg.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-169, f~173.} Aan
%de Nieuwe Ossenmarkt kocht hij in 1591 voor \f150 een

%kamer.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-171, f~177\vo.} Voor
%\f450 verkocht hij in 1592 een huis in de Stoofsteeg en voor \f64
%een kamer aan de Nieuwe Ossenmarkt.\zn{\nha, \sa\ Haarlem,
%kast 19-172, f~182\vo; f~206\vo.} In hetzelfde jaar kocht hij
%voor \f500 een huis in het Klein Heiligland.\zn{\nha, \sa\ Haarlem,
%kast 19-172, f~207.}
\item Geeraert Jans uit Haerlebeke (Aarle-Beek), samenwonend in het Crayenest
met Goort Roelofs [uit Aarle-Beek], werd in 1588 lidmaat van de gereformeerde
gemeente met attestatie van Zuid-Beveland.\zn{\kr 98, p.~85, 7~oktober 1588.} In
1597 vertrok hij met zijn vrouw Mynken Jans, met wie hij in de Oude Doelstraat
woonde, naar Goes.\zn{\nha, \dtb\ Haarlem 47, p.~325, 6~april 1597.}
\item Gerrit Jans\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Rood 210, f~CXLIX, 27~maart 1596.} uit
Eindhoven werd in 1587 samen met zijn broer Willem aangenomen als lidmaat van de
gereformeerde gemeente. Zij woonden op het Groot Heiligland.\zn{\kr 98, p.~69,
27~maart 1587.} In 1610 verkocht hij als Gerrit Jans Loeyen\zn{\nha, \ona\
Haarlem 47, f~\2XXV\vo, 25~januari 1610. \ona~113, f~CXI\vo, 2~september 1609.},
linnenwever en omdrager van webben uit Eindhoven, aan Maeycken Jans uit Weert,
dochter van zijn overleden vrouw, de helft van een huisje in de Korte
Zijlstraat.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-38, f~XXIX\vo, 18~januari 1610.} Hij
woonde buiten de Grote Houtpoort, toen hij in 1623 met zijn zoon Jan als getuige
gereformeerd lidmaat werd\zn{\kr 100, p.~238, 14~april 1623.}; blijkbaar had hij
een tijd elders gewoond. Hij (of de volgende) werd in 1604 een 50~jaar oude
linnenwever genoemd.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 75, f~XXXI, 13~maart 1604.}
\item Geraert Jans van Doorn, weduwnaar uit Eindhoven in de Zijlstraat, trouwde
op 18~oktober 1609 te Rotterdam met Maryken Claes uit Weert, woonachtig te
Rotterdam en weduwe van Jan Thomassen. Zij hertrouwde op 1~mei 1611 met Wouter
Pauwels, linnenwever uit Eindhoven. Geraert kan dezelfde zijn geweest als Geryt
Jans Doerskens uit Eindhoven, die in 1601 met zijn vrouw Lysken Vogels uit Weert
testeerde. Getuigen waren Evert Henricx uit Eindhoven en Jan de Leeuw uit
Weert.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 41, f~CXXXV\vo, 27~december 1601.}
\item Gerrit Jan Reynerts Templers\zn{\na, Nassause Domeinraad 9371, ff~XXV en
XLVII. \rhce, \ora\ Eindhoven 1549, dl.~II, f~79\vo, 16~juli 1575; ff~91\vo en
92, 6~januari 1576. Melssen, {\em Kohieren van de honderdste penning van
Gestel\/}, 33.} (Tempelaers) uit Gestel bij Eindhoven testeerde in 1584, ziek
bij het vuur zittend in zijn huis in de Lange Begijnestraat, ten gunste van zijn
kinderen Jan, Katheline en Lysbet en de vijf kinderen van zijn overleden dochter
Agniese. Jan kreeg het vruchtgebruik van zijn erfdeel, zijn kinderen werden
erfgenamen. Aan zijn dienstmeid Sytgen Henricx uit Steensel, die al 14~jaar bij
hem werkte in de huishouding en als spinster en dus met hem naar Haarlem was
gemigreerd, vermaakte hij \f50 (te ontvangen uit de \f200 die hij tegoed had van
Jan Jans van Loon, wollen-lakenkoper uit \db\ te Haarlem, voor geleverd linnen),
het bed met beddegoed dat zij had gebruikt, enkele meubelstukken en het garen
dat zij dat jaar had gesponnen en nog bij zich had. Executeurs-testamentair
werden zijn broers Frans en Reynder Jans. Joost Willems en Thomas Jacobs van den
Dael, beiden uit Eindhoven, waren getuigen.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 5,
f~\3XXXVIII, 18~november 1584; f~\3LIX, 28~december 1584.}
\item Gerrit Jans, linnenwever uit Gestel bij Eindhoven, geboren rond
1564\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e O114a, f~CLXXVII\vo, 15~augustus
1595.} als zoon van Jan Nijssen, trouwde op 23~april 1589 als vrijgezel met
Jannichjen Gerarts, jongedochter uit Grave. Hun kinderen werden in 1592--1602
gereformeerd gedooopt. Hij kocht in 1599 bedorven Fries garen.\zn{\nha,
Gildenarchieven Haarlem 330, 28~februari 1600.} In 1603 leende hij aan Huybert
Aerts uit Oirschot \f250 met een huis aan de Kraaienhorstergracht als
onderpand.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-30, f~CVI, 31~november 1593. \ora~78-7,
f~III, 12~januari 1603.}

\item Gerrit Jans, vrijgezel van bij Helmond, woonachtig in de Gasthuisstraat
bij Hans Geverts [uit Eindhoven], werd in 1587 lidmaat van de gereformeerde
gemeente; getuige was Aert Roeloffs [uit Aarle-Beek].\zn{\kr 98, p.~78,
22~december 1587.} Hij kan identiek zijn geweest aan Gerryt Janss Beck uit
Helmond, die in 1608 aan zijn 5~jaar oude zoon Jan het erfdeel bewees van diens
moeder Tanneken Pieters.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 21, f~\2XCIX, 27~oktober 1608.}
Gerrit en Tanneken lieten in 1610 hun zoon Johannes gereformeerd dopen.
Vermoedelijk was hij degene die hertrouwde met Itgen Gijsberts; hun vier
kinderen werden in 1611--1618 gereformeerd gedoopt. Gerrit Jans uit Helmond
kreeg in 1613 van burgemeesters een reprimande wegens zijn gewelddadige
gedrag.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Rood 211, f~\2LIX, 16~december 1613.}
\item Gerrit Jans, linnenwever uit Sint Oeyden Roeij (Sint-Oedenrode), kocht in
1609 voor \f500 een huis in een steeg (Heer Tating-) of poort INVULLEN:-poort
naar de Kraaienhorstergracht, dat hij in 1611, 1612 en 1614
hypothekeerde.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-37, f~LXXXII\vo, 19~februari 1609;
f~\2LXI, 15~september 1612. \ora~78-8, f~CLXXX, 4~oktober 1611. \ora~78-9,
f~CXLVIII\vo, 2~november 1614.} Zijn kinderen Aeltgen (gehuwd met Pieter
Pieters), Annetgen (gehuwd met Pieter Stoffels) en Pieter Gerrits (uitlandig,
bevoogd door Jan Jans van Budel) verkochten in 1637 voor \f300 een huis in de
Heer Tatingsteeg.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 65-57, f~CXXXII, 30~april 1637.}
\item Gerrit Jans uit Veldhoven en Hilleken Hendricks lieten in 1603 hun dochter
Sara dopen (gereformeerd).
\item Geryt Jordens, linnenwever uit Helmond, beloofde in 1589 een stuk linnen
te weven voor Marten Lucas, linnenwever uit Helmond; als weefloon was 15~stuiver
per el afgesproken.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e O114, f~XVIII,
6~september 1589.} In hetzelfde jaar kocht hij in het huis van Aernt Anthonis
uit Eindhoven een weverskam van eenentwintig.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant
Ensched\'e O114, f~CLXXVIII, 20~september 1591.}
\item Gerrit Joosten\zn{Melssen, {\em Kohieren van de honderdste penning van
Eindhoven\/}, 34, 38.} uit Eindhoven was 75~jaar oud, toen hij in 1590 een
verklaring aflegde ter instantie van Gevert Henricx uit Eindhoven.\zn{\nha,
\ona\ Haarlem 28, f~CLXVIII\vo, 17~juni 1590.} Hij of de volgende kreeg in 1596
een attestatie op Goch.\zn{\nha, \dtb\ Haarlem 47, p.~315, 21~april 1596; i.m.,
28~april 1596.}
\item Geryt Joostens\zn{\rhce, \ora\ Eindhoven 1549, dl.~II, f~134\vo, 27~mei
1578.} uit Eindhoven, die zich in 1602 ongeveer 60~jaar en in 1609 ongeveer
70~jaar oud noemde\zn{\nha, \ona\ Haarlem 22, f~LXXXVIII, 1609 z.d.; f~LXXXIX,
9~juli 1609. \ona~42, f~XCIX\vo, 10~november 1602.}, getuigde in 1592 bij het
testament van de weduwe van Evert Diricx van Grevenbroeck\zn{\nha, \ona\ Haarlem
35, f~II$\rm^c$LII, 27~december 1592.} en in 1593 bij het bewijzen van het
moederlijke erfdeel voor de wezen van Laurens Willems uit Eindhoven.\zn{\nha,
\ona\ Haarlem 36, f~XCVII\vo, 5~september 1593.} Hij verkocht in 1605 voor \f565
een huis in het Groot Heiligland en in 1608 voor \f1400 een huis {\em daer de
twee syden smallen vuijthangt\/}.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-35, ff~XLI\vo en
XLII, 6~oktober 1605. \ora~76-36, f~\2XXXII, 10~april 1608.} In 1605 was hij
getuige bij het testament van Willem Wouters uit Eindhoven.\zn{\nha, \ona\
Haarlem 44, f~LXXXVI\vo, 25~januari 1605.}
\item Gerrit Joosten uit Geldrop bij Eindhoven in de Nieuwe Raamsteeg werd in
1594 lidmaat van de gereformeerde gemeente. Getuige was Dirric Rogiers uit
\db.\zn{\kr 98, p.~135, 7~januari 1594.} Voor \f1250 kocht hij in 1611 een huis
in de Nieuwe Molenstraat.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-39, f~\2XXXVIII\vo,
17~november 1611.} Bij Grietgen Lenaerts werd hij vader van minstens drie
kinderen, die in 1595--1604 gereformeerd werden gedoopt.
%INVULLEN:volgens hervormde attestaties lidmaat 21-4-1596.
%Controleren.

%Op 21~augustus 1596 vroeg hij een attestatie op Goch
%(hervormde attestaties).
\item Gerrit Joosten, vrijgezel uit Nuenen in Brabant, woonachtig aan de Oude
Gracht bij Ruth Aertsen [uit Sint-Oedenrode], werd in 1595 lidmaat van de
gereformeerde gemeente.\zn{\kr 98, p.~149, 24~maart 1595.} Hij trouwde op
16~november 1599 met Lysbeth Thomas, jongedochter uit \db\ in de Korte
Zijlstraat. Hun elf kinderen werden in 1601--1621 gereformeerd gedoopt. Als
Gerart Joosten van de Venne, linnenwever uit Nuenen, kocht hij in 1605 voor
\f750 een huis (te weten een voorhuis met een keuken en een zomerkeuken) in de
Gasthuisstraat\zn{\nha, \ona\ Haarlem 76-35, f~XCIII\vo, 4~april 1605.} en was
hij in 1614 erfgenaam van zijn in Haarlem overleden zus Henrickgen, vrouw van
Jan Jans van Luytelaer uit Strijp.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 85, f~CLXVI\vo,
6~december 1614.} Een Brabantse Gerrit Joosten werd in 1616 benoemd tot
keurmeester van het langgaren.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Rood 212, f~LXXXIX\vo,
17~november 1616.}
\item Geryt Lombaerts uit Eindhoven, zoon van Mayken Lombaerts, was in 1597
27~jaar oud.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 38, f~XC, 25~februari 1597.} Zijn moeder,
weduwe van Willem Lombaerts, geboren rond 1534, legde in 1590 een verklaring
af.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e O114, f~XLVIII, 13~januari 1590.}
In 1585 als onmondige in testament ouders Willem Lombaerts en Mayken van den
Lemach van Eindhoven.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 32, f~CLXXXI\vo, 13~december 1585.}
In 1600 testeerde hij met zijn vrouw Catelyne van Heule, dochter van de
linnenhandelaar Jacob van Heule.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 40, f~\2XXXVIII,
19~december 1600.}
\item Gerrit Matheus uit Veldhoven in Brabant, woonachtig in de Wijngaardstraat,
werd in 1584 aangenomen als lidmaat van de gereformeerde gemeente. Joachim Jans
uit Dommelen was zijn getuige.\zn{\kr 98, p.~40, 30~maart 1584.}
\item Geryt Meynaerts\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-30, f~CXXXV, 31~december 1593.},
bakker uit Eindhoven, kocht in 1593 voor \f750 een huis in de Smedestraat, dat
voorheen toebehoorde aan Henrick Henricx, bakker uit Antwerpen.\zn{\nha, \ora\
Haarlem 76-30, f~CXX\vo, 31~december 1593.} Hij werd ook afkomstig van Zwolle
genoemd\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-30, f~CXLVI\vo, 31~december 1593.} (wellicht
naar zijn woonplaats na Eindhoven en voor Haarlem). Geryt Meynaerts, vrijgezel
uit Emden, trouwde op 18~februari 1603 met Trijnken Goossens uit Emden, weduwe
van Liberius Schooman. Bij de dopen (gereformeerd) Van hun kinderen in 1606 en
1608 heette hij respectievelijk Afkomstig van Eindhoven en Emden. Twee kinderen
van Geryt Meynaerts uit Zwolle en Maria Joosten werd gedoopt in 1600.
\item Gerrit Pieters, jonggezel uit Eindhoven, ondertrouwde op 25~april 1600 met
Geertruyt Bartholomeus, jongedochter uit Middelburg. Zij woonden in de
Molensteeg.
\item Gerrit Pieters uit Gemert en Lysbeth Jans lieten in 1604 hun zoon Adolf
gereformeerd dopen.
\item Geryt Pieters uit Mierlo trouwde met Janneken Ansems\zn{\nha, \ona\
Haarlem 46, f~XXX\vo, 6~jui INVULLEN:maand 1607.}, dochter van Ansem Jans.
\item Geraert Sas de oude\zn{\na, Nassause Domeinraad 9371, f~XIX\vo. Melssen,
{\em Kohieren van de honderdste penning van Eindhoven\/}, 23, 27, 38.} uit
Eindhoven compareerde daar in 1548, 1551, 1571 en 1573 voor schepenen met zijn
vrouw Lyntgen Claessen.\zn{\rhce, \ora\ Eindhoven 1548, f~29, 16~augustus 1548;
f~152\vo, 1~oktober 1551. \ora~1549, dl.~I, f~12\vo, 18~augustus 1571; dl.~II,
f~43\vo, 2~april 1573; dl.~III, f~10, 30~december 1569.} Hij was geboortig van
Bercheim in het land van Gulik\zn{\rhce, \ora\ Eindhoven 1548, f~50\vo, 10~april
1549; f~223, 12~januari 1559.} en woonde te Eindhoven in de Bergen.\zn{\rhce,
\ora\ Eindhoven 1548, f~37, 7~februari 1552.} In 1587 was hij wijlen; in dat

jaar compareerden voor een notaris te Haarlem Floris, Jan, Gerart, Neelken,
Lysken en Truycken, kinderen van Gerardt Sas van Eindhoven.\zn{\nha, \ora\
Haarlem 47-2, ongef., 10~december 1587. De kinderen\zn{\nha, \ona\ Haarlem 89,
f~CXLIX\vo, 26~augustus 1619.} van Gerrit Sas de oude verkochten in 1626 een
huis aan de stadsvesten tussen de Zijlpoort en de Raaks: \ora~78-12, f~CXC\vo,
23~februari 1626.} Een dochter van Gerrit werd in 1595 lidmaat van de
gereformeerde gemeente\zn{INVULLEN}; wellicht was zij identiek aan Lysbet
Geeritsen Sas, die was gehuwd met Jacob Arnts uit Breugel. Dochter Truycken
Gerrits Sassen trouwde op 10~september 1591 als jongedochter van Eindhoven met
de koopman Hans Lourens de Gast\zn{\na, Hof van Holland 658, no.~67, 13~mei
1622. Hij hertrouwde in 1617 met Elysabeth Theunen uit Goch, dochter van Peter
Thonen uit Weert, handelaar in Silezisch garen te Haarlem: \nha, \ona\ Haarlem
51, f~CXCVII\vo, 26~september 1617. \ona~96, f~IIII, 2~oktober 1625.}, vrijgezel
uit Brugge. Neelken was gehuwd met achtereenvolgens Derick Lucas van Venbergen
[uit Valkenswaard] en (in 1634) de linnenwever Anthoni Reynierss. Gerart,
Lysken, Neelken en Truycken, kinderen van wijlen Geraert Sas (in Eindhoven
bekend als Geraert Henricxs Sas) en Lyntken van Dornen, verkochten in 1590 een
huis aan de Rechte Steenweg te Eindhoven naast hun andere huis en in 1601
vierzesde deel van het huis aan de markt aldaar, waar de ploeg placht uit te
hangen en dan Sinterklaas uithing; het werd genaast door Jan Gerarts Sas de
oude.\zn{\rhce, \ora\ Eindhoven 1550, f~133, 9~januari 1590. \ora~1580, f~51\vo,
24~september 1601. \ora~1582, f~92\vo, 22~maart 1610. Melssen, {\em Het register
van de cijnzen\/}, 22, 23.} In 1609 waren zij erfgenamen van hun nicht Hester
Floris Sas.\zn{\rhce, \ora\ Eindhoven 1582, f~28\vo, 14~juli 1609.}
\item Gerrit Sas\zn{\gaa, \ona\ Amsterdam 302, f~28, 11~januari 1630. \ona~661,
f~94, 26~juli 1627. \nha, \ona\ Haarlem 58, f~396, 29~september 1625. \ona~59,
f~398, 13~april 1627. \ona~81, f~CIX\vo, 19~juli 1610. \ona~116, f~177\vo,
16~augustus 1622. \ona~127, f~160\vo, 10~oktober 1626. \ona~131, f~VIIIbis,
12~oktober 1628. \ora\ Haarlem 47-4, f~\2II\vo, 28~februari 1617; f~\2IIII,
31~maart 1617. \ora~47-5, ff~100 en 100\vo, 4~februari 1625; f~143, 24~maart
1626; f~143\vo, 28~maart 1626; f~144\vo, 23~april 1626; f~146, 28~april 1626.
\ora~76-48, f~\2VI, 9~juni 1623. \ora~76-51, f~CLXXXIIII\vo, 6~december 1628.
\ora~76-53, f~\2XXVII\vo, 10~januari 1632; f~\2XLV, 19~januari 1632. \ora~78-5,
f~\2XII, 30~december 1595.
\sa\ Haarlem, Rood 212, f~LII, 15~december 1615. Rood 213, 23~april 1630. Rood
462, no.~146, z.d.} (Zas), linnenreder\zn{\nha, Gildenarchieven Haarlem 332,
Naamlijst van genomineerde garenkopers en -reders, z.d. \ona\ Haarlem 74,
f~CXXII, 2~september 1603.}, kamerijksdoekwever en koopman uit Eindhoven,
geboren omstreeks 1553\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e O114a, f~XXIII,
24~april 1593.}, verkocht in 1608 in zijn geboortestad een huis tegenover de
Gender.\zn{\rhce, \ora\ Eindhoven 1581, f~232, 26~juni 1608. Vgl. f~52,
24~januari 1606.} Hij trouwde als weduwnaar van Barbara Jans op 8~januari 1591
met Dirrickgen Willems de Haen, jongedochter uit \db\ (in 1599 van Nyeuwlant
genoemd, waarmee Nuland in de meierij van Den Bosch zal zijn bedoeld). Zij
testeerden in 1599, waarbij Gerrit aan zijn vier voorkinderen elk \f100
beloofde, waarmee zij wat betreft hun vaderlijke erfdeel tevreden moesten zijn,
omdat zij hun moederlijke goed al hadden ontvangen.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 14,
f~LXVI, 24~maart 1599.} Hij kocht in 1603 voor \f875 een huis in de Grote
Houtstraat.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-34, f~CXLI\vo,13~maart 1603.} In hetzelfde
jaar bewees hij samen met Cornelis de Haen uit \db\ (linnenbleker te Haarlem)
als oom het moederlijke erfdeel van Willemken Zas, zijn 11~jarige kind bij
wijlen zijn vrouw.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 42, f~CLXV, 5~maart 1603. \ona~53,
f~76, 28~november 1603.} Op 22~april 1607 hertrouwde\zn{\nha, \ona\ Haarlem 46,
f~VI, 21~april 1607.} hij met Maijken Hubrechts uit Breda, weduwe van Gisbrecht
Hendrixs; hij woonde toen in de Grote Houtstraat. Zij testeerden in
1611.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 49, f~XVII\vo, 30~september 1611.} In 1620 kwam hij
in opspraak door het beslapen en bevruchten van zijn dienstmeid. Nadat hij ten
overstaan van een notaris met haar had geschikt over de alimentatie en de
eerbetering, vroeg hij aan de kerkenraad om weer te mogen worden toegelaten tot
het avondmaal. De broederen maakten het hun voormalige diaken (1591--1592,

1598--1599) en ouderling (1612---1615)\zn{Spaans, {\em Haarlem na de
Reformatie\/}, 286.} niet gemakkelijk en verlangden dat hij met zijn meid zou
trouwen. Dat was Sas een brug te ver en hij volhardde, waarna zijn zaak werd
doorverwezen naar de classis. Vervolgens weigerde hij voor de kerkenraad te
verschijnen, maar hij zwichtte en werd na zijn belofte om zijn dienstmeid niet
meer te bezoeken en na een openbare bekentenis en spijtbetuiging weer in genade
aangenomen.\zn{\kr 19, ongef., 17~april 1620; 24~april 1620; 5~mei 1620; 12~mei
1620; 14~juli 1620; 11~augustus 1620; 18~augustus 1620; 30~maart 1621; 4~april
1621; 11~april 1621. \sa\ Haarlem, Rood 213, ongef., 13~oktober 1625 (hij moet
zijn dienstmeid betalen).} Gerrit verkocht in 1610 als vader en voogd van de
kinderen van zijn eerste vrouw, Barbara Jan Everts, het erfdeel van diens moeder
Anneken Jans aan Aert Thonis de Haes, linnenwever uit Heeze, zijn
zwager.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 48, f~CXIX\vo, 19~juli 1610.} In 1620 verkocht
hij voor \f1000 een tuin met huis, opstal en aanplant in het Rozenprieel buiten
de Kleine Houtpoort.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-46, f~LXXXIII, 19~juni 1620. Vgl.
\ora~76-47, f~\2LXXX, 10~juli 1622. Zie voor andere transacties van tuinen:
\ora~76-50, f~XLIX\vo, 6~juli 1625; f~\2IX\vo, 6~september 1626. \ora~76-52,
f~LXXXI, 20~april 1629. \ora~76-54, f~LVII\vo, 16~juni 1632 (hij verkoopt voor
\f2000 {\em een seer plaisieringe ende wel beplanten hoff\/} met woning De
Dolfijn buiten de Leidse Boom); f~CLXXIII, 20~maart 1633; f~\2LVIII, 13~december
1633. Vgl. \sa\ Haarlem, Rood 216, f~13\vo, 17 en 18~juni 1632; f~25\vo,
5~augustus 1632.} Voor \f3344 kocht hij in 1623 een huis aan de Oude Gracht
tussen de Kleine Houtbrug en de Schagchelbrug\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-48,
f~LI\vo, 16~september 1623.}; zijn woonhuis aan de Oude Gracht belastte hij in
1626 met een losrente van \f75 en hij verkocht het in 1631 voor \f4000, samen
met een huis aan dezelfde gracht voor \f1100.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-53,
ff~CXCVIII en CXCIV, 20~december 1631. \ora~78-12, f~CLXXXIIII\vo, 14~september
1626.} In 1624 kocht hij voor \f648 een huis aan de stadsvesten tussen de
Zijlpoort en de Raaksbrug en voor \f1100 een huis in de Nieuwe
Raamstraat.\zn{\nha, \ora Haarlem 76-49, f~CXXXIIII, 17~april 1624; f~CXLVII,
20~april 1624.} Kleinere panden kocht hij in 1624\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-49,
f~\2XIII\vo, 6~december 1624.} Gerrit Sas was lid geweest van de het
kloveniersgilde\zn{\nha, Schutterij Haarlem 30, ff~14 en 32.} en van oude
schutterij en had in het laatste gezelschap in 1627 e.v. de functie van
rondassier.\zn{\nha, Schutterij Haarlem 31-2, ongef., 1621, 1624, 1627.} In 1606
had hij deelgenomen aan de grote loterij onder de spreuk: {\em Gelyck als een
pauv, groen ende blauv, steeck op haer veeren, soo wil ick met prys in myn logys
koomen brageren\/}. Hij woonde toen in de Jansstraat.\zn{\nha, Oudemannenhuis
Haarlem 3-45, no.~21.} In 1625 testeerde hij als Gerardt Sas de oude van
Eindhoven, koopman, ten gunste van zijn dochters Lysken, Lyntgen, Janneken en
Willemken en van Anneken, dochter van wijlen zijn zoon Jasper Sas.\zn{\nha,
\ona\ Haarlem 96, f~XXIIII\vo, 5~februari 1616.} Hij leefde nog in
1627--1630.\zn{\nha, \ona~98, f~XL, 26~maart 1627. \ona~129, f~7\vo, 3~augustus
1627. \ona~131, f~LXIX, 14~februari 1629. \ona~132, f~XLIX\vo, 21~november 1629.
\gaa, \ona\ Amsterdam 302, f~20, 11~januari 1630.} Van zijn kinderen\zn{\nha,
\ora\ Haarlem 78-12, f~CLXVIII, 4~juli 1626.} trouwde Willemken met mr.~Dirck
van der Bort\zn{Van Valkenburg, \ah Bort'', 57.} (notaris en griffier van de
Staten-Generaal), Lyntgen (\dag~1661) met Dirck Jacobs (van der) Hulst, ook
Verhulst\zn{\nha, \ona\ Haarlem 122, f~190, 12~januari 1653. \ona~144, f~C,
12~januari 1652. \ona~222, f~93, 20~december 1661.}, Lysbet met Joost Aerts (zij
was weduwe in 1626) en Janneken met Jan Wouters [uit Valkenswaard]. Zij
verkochten in 1626 voor \f970 een huis in de Nieuwe Raamstraat en voor \f655 een
huis aan de stadsvesten tussen de Zijlpoort en de Raaks.\zn{\nha, \ora\ Haarlem
76-50, ff~CXLIII\vo en CXLIIII, 23~februari 1626.}
\item Gerryt Diricxs uit Eindhoven procedeerde in 1599 tegen Gillisken
Tingieters.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-3, f~78, 19~januari 1599.}
\item Geerard Dirrix van bij \db, woonachtig aan de Scheepmakersgracht {\em int
Muysenhol\/}, werd in 1605 lidmaat van de gereformeerde gemeente.\zn{\kr 99,
p.~124, 15~juli 1605.} Vermoedelijk was hij identiek aan Geerard Dirickx,

weduwnaar uit Schindel (Schijndel), die op 1~maart 1609 trouwde met Anneken
Joris uit `Rypen' in Oostland, weduwe van Pieter Jans; zij woonden toen in de
Korte Margarethastraat. Geerard woonde in de Hoogstraat, toen hij en zijn
(eerste) vrouw in 1607 werden gemaand door burgemeesters om de looiers van
smallen en noppen niet meer verbaal aan te vallen.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Rood
211, f~LXXXIX, 4~oktober 1607.}
\item Geryt Diricx Schepers\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-2, ongef., 11~oktober
1595. \ora~47-3, f~162, 12~januari 1602. \ora~47-4, f~XXXIIII\vo, 6~augustus
1610; f~LIIII, 26~april 1611; f~LV\vo, 16~mei 1611. \ora~47-6, ongef.,
21~november 1629. \ora~76-40, f~\2XV, 8~december 1612. \ora~76-45, f~CLXXXIIII,
4~febuari 1620. \ora~76-47, f~CXCVI, 4~maart 1622. \ona~16, f~XXVII, 4~februari
1601. \ona~48, f~XXVII\vo, 13~december 1622. \ona~77, f~XLVI\vo,
24~februari 1606. Schutterij Haarlem 31-1, f~45\vo, 1615. Idem~31-2,
ongef., 1618, 1621.} was linnenwever, garen- en textielhandelaar en {\em facteur
van lanckgaeren\/} in dienst van de compagnie van Willem van Kelst [uit Weert]
te Haarlem en zijn compagnons te Hamburg en Leipzip.\zn{\nha, \ona\ Haarlem
54, f~5\vo, 10~april 1601. \ona~71, ff~VII en VII\vo, 10~april 1601. \ona~84,
f~LXXXIII, 2~augustus 1613. \ora\ Haarlem 78-6, f~CLXXX\vo, 10~augustus 1600.
Gildenarchieven Haarlem 168, 11~november 1611 (hij verkoopt aan de stad een stuk
fijn lijnwaad ofwel damast van 50~el ad \f6.} van Selst (Zeelst), geboren
omstreeks 1560\zn{\nha, \ona\ Haarlem 45, f~XCVI\vo, 7~juli 1606. \ona~149,
f~XXIIIIbis, 25~april 1636.}, trouwde op 28~januari 1586 als vrijgezel met
Jenneken Jacobs, jongedochter uit \db. Minstens sinds 1613 was hij lid van de
oude schutterij.\zn{\nha, Schutterij Haarlem 31-1, f~11\vo.}
%INVULLEN:ander echtpaar? Andere trouwdatum? 4-2-1586 xx Lysbet Henricx
Hij verkocht in 1588 aan de linnenwever Aernt Lamberts voor \f400 een huis in
het Klein Heiligland en kocht van Sytgen Claes uit Weert voor \f450 een huis
in de Schagchelstraat (naast het huis Emmerik van Gooswijn Barthelmeus uit
Eindhoven).\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-168, f~149; f~150. \ora\ Haarlem
78-4, f~II$\rm^c$XXX\vo, 30~november 1590. \ora~76-36, f~CXLII, 29~december
1607. \ora~78-6, f~XXXI\vo, 23~mei 1597. Collectie eigendomsbewijzen te Haarlem
138, 29~december 1607.} Voor \f1700 kocht hij in 1614 het huis in de
Bogaardstraat tegenover de Ossenmarkt, waar de Italiaanse galei uithing (welk
uithangbord de verkoper behield).\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-41, f~\2IIII,
25~februari 1614.} Hij heeft zelf een bord van de Italiaanse galei laten maken,
dat hij op zijn beurt behield toen hij het huis in 1640 verkocht aan Philps Jans
uit Zeelst.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-60, f~CXXIII\vo, 17~april 1640.} Buiten de
Kleine Houtpoort verkocht hij in 1618 voor \f400 een tuin met een
speelhuisje.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-44, f~CXXXIIII\vo, 19~december 1618.}
Voor \f600 kocht hij een jaar later een huis in de Magdalenasteeg.\zn{\nha,
\ora\ Haarlem 76-45, f~XXXIII, 26~april 1619.} Aan het Spaarne kocht hij in 1626
voor \f1850 een huis.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-50, f~\2XXII, 8~oktober 1625.
Vgl. \ona\ Haarlem 148, deel~II, f~LXIIII\vo, 16~januari 1634.} Te Zeelst
verkocht hij in 1591 zijn zesde deel in een huis en in losrentebrieven van \f100
en \f50, ge\"erfd van zijn ouders.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 35, f~LXX\vo,
21~augustus 1591.} In 1597 was hij een van de Brabantse keurmeesters van
het garen.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Rood 210, f~CLXVII, 10~maart 1597.} Hij
hertrouwde op 4~februari 1586 met Lysbeth Henricx van Opstal\zn{\nha, \ona\
Haarlem 33, f~\2XVIII\vo, 6~augustus 1588.}, uit Weert, sinds 22~mei 1584 weduwe
van Aernt Willems.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 32, f~CXIX\vo, 22~mei 1584.} Met haar
maakte hij in 1606 een testament ten gunste van de langstlevende van beiden.
Behalve nakinderen had Elysabeth een voorzoon Pieter Aernts.\zn{\nha, \ona\
Haarlem 45, f~CLXIII, 15~november 1606.} Aan zijn zwager Pieter Henricx liet
Geryt in januari 1601 26~stukken lijnwaad, geheten manchetten, naar Spanje
sturen.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 73, f~LXIII\vo, 23~augustus 1602; f~LXXVII,
16~september 1602; f~CXXX, 2~december 1602.} In 1606 participeerde hij aan de
grote loterij onder de spreuk {\em Trompetter blaes op met soet geluyt. Wat
gaeter voordie kynderen inde Turcsche galley wt?\/}\zn{\nha, Oudemannenhuis
Haarlem 3-17, no.~49.} Volgens zijn testament uit 1634\zn{\nha, \ona\ Haarlem
62, f~7, 27~januari 1634. Vgl. \ora\ Haarlem 76-61, f~CLI, 23~mei 1641: de

kinderen verkopen voor \f875 een huis in het Klein Heiligland.} waren zijn
kinderen: Henrick Gerit Schepers (geboren in 1591, in 1628 en 1634 woonachtig te
Amsterdam, in 1629 en 1635 pachter van de boterimpost te Haarlem, in 1632
gewezen bierschrijver van de twee haringen te Amsterdam, in 1638 een van de
pachters van de zeepconsumptie te Haarlem en in 1652 impostmeester van de
bieren\zn{\nha, \ona\ Haarlem 57, f~128, 5~september 1638. \ona~132, f~LXIII,
29~december 1629. \ona~133, f~236, 28~september 1632. \ona~157, no.~241,
19~augustus 1634. \ona~164, f~180, 19~juli 1635. \ora\ Haarlem 76-51,
f~CLXXXVII\vo, 17~januari 1628. \sa\ Haarlem, Rood 224, f~3, 21~augustus 1652.
In 1641 verkocht hij voor \f1850 een van zijn vader ge\"erfd huis in de
Schagchelstraat: \ora~76-61, f~CXXIII\vo, 30~april 1641.}, gehuwd met Hillegont
Jans\zn{\nha, \ona\ Haarlem 57, f~205, 21~december 1640.}), Reijnier Gerrits
Schepers (geboren in 1594, in 1624 gewezen collecteur van de impost op het
bestiaal van Zandvoort, in 1625-1626 medestander van de impost op het gemaal van
Haarlem, in 1628 collecteur van de stedelijke bier- en brooddaccijns, gehuwd met
Grietgen Dircxs\zn{\nha, Weeskamer Haarlem 82, f~23, 13~november 1636. \ona\
Haarlem 124, f~XXI, 17~maart 1624. \ona~127, f~35\vo, 29~maart 1626. \ona~55,
f~22, 29~mei 1629.} Veenendaal-Barth, {\em Particuliere notulen\/}, III, 124,
no.~1333, 23~maart 1626; 166, no.~1754, 6~juli 1626.), Maijcken (gehuwd met de
zeilmaker Bastiaen Lucas\zn{\nha, \ona\ Haarlem 149, f~XXIIIIbis, 25~april 1636.
\ora\ Haarlem 75-1, ongef., 22~december 1626.}, ontvanger van de verponding in
1626), Janneken (gehuwd met achtereenvolgens Jan Gerrits en Douwen
Hendricxss\zn{\nha, \ona\ Haarlem 188, deel~1646, no.~74, 22~mei 1646.}),
Michiel en Tryntgen (gehuwd met de zeilmaker Sijmon Mathijss en wijlen in
1634\zn{\nha, \ona\ Haarlem 148, deel~II, ff~LXV en LXVI, 16~januari 1634.}).
Gerrit Schepers was zijn zonen voorgegaan als belastingontvanger en had in 1619
een van zes pachters van de gemene middelen.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Rood 212,
f~CLXXI, 1~maart 1619.}
\item Gerardt Willems, linnenwever uit Eindhoven, geboren rond 1569, woonde in
1590 in de Zijlstraat.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 34, f~CXIX, 15~januari 1590.}
\item Gevert of Gerryt Adriaens was in 1606 een van de erfgenamen van zijn oom
Hans Geverts uit Eindhoven. Zijn broer Dirrick woonde te Tongelre.\zn{\nha,
\ona\ Haarlem 20, f~III$\rm^c$XXVIII, 18~augustus 1606.}
\item Gevert Henricx\zn{\nha, \ona\ Haarlem 33, f~CLXXXII, 24~april 1588.} uit
de naaste omgeving van Eindhoven liet in 1590 Geryt Joosten uit Eindhoven,
ongeveer 75~jaar oud, en Geryt Geryts uit Eindhoven, ongeveer 50~jaar, beiden
woonachtig te Haarlem, verklaren dat zij lange jaren geleden Geverts vrouw
kenden, wijlen Yefken Vrancken, die ongeveer 21~jaar tevoren in Eindhoven was
overleden in het huis tegenover dat van comparanten. Zij liet drie kinderen
achter: Mayken, Henrick en Sara. Gevert had in het huwelijk met Yefken geen
erfgoederen en geen have dan \f70 in geld en \f30 in huisraad. Volgens de
costumen van Eindhoven bleven de huwelijkse goederen aan Gevert als
langstlevende, terwijl de wezen het tochtrecht zouden genieten. Getuigen waren
Stoffel Jans en Jan Janss, beiden uit Eindhoven en woonachtig te
Haarlem.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 28, f~CLXVIII\vo, 17~juni 1590.} Vervolgens
sloot Gevert een contract van huwelijkse voorwaarden met Jutgen Andries van
Bommel (uit Zaltbommel) te Haarlem. Getuigen waren Goert Roelofs uit Aarle-Beek
en Marcelis Wouters uit \db, beiden te Haarlem.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 34,
f~CLXXVI, 24~juli 1590; vgl. f~\2XX\vo, 23~september 1590 (zij testeren).}
\item Gevert Huiberts uit Gestel, 16~jaar oud, werkte in 1586 als spoeler bij
Dirrick Jans in de Wijngaardstraat en trok een jaarinkomen van \f11.\zn{\nha,
Burgerweeshuis Haarlem 6, f~XLI.}
\item Gevert Jans\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Rood 463, no.~73, z.d. (te dateren voor
1631). Oudemannenhuis Haarlem 3-35, no.~52.}, vrijgezel uit Veldhoven in de
Magdalenasteeg, werd in 1595 met attestatie van Deventer lidmaat van de
gereformeerde gemeente.\zn{\kr 98, p.~147, 22~maart 1595.} Hij woonde in de

Gortestraat, toen hij op 17~november 1598 als vrijgezel trouwde met Hilleken
Henricks Reepmakers\zn{\gaa, \ona\ Amsterdam 279, f~431\vo, 25~december 1617;
f~434, 28~december 1617.}, jongedochter uit Eindhoven in de Nieuwe Zijds
Houttuinen te Amsterdam, gedoopt te Eindhoven op 12~juli 1566. Zij woonde te
Haarlem in De Wenteltrap bij Cornelis den Haen [linnenbleker uit \db], toen zij
in 1596 lidmaat werd van de gereformeerde gemeente\zn{\kr 99, p.~8, 10~april
1596.} In 1597 vertrok zij van Haarlem, waar zij in de Zijlstraat woonde, naar
Amsterdam.\zn{\nha, \dtb\ Haarlem 47, p.~329, 2~november 1597; i.m., 24~december
1597.} Henrick Jacobs Reepmaeckers en Agneesken Wouter Wielmans uit Eindhoven,
die zich te Haarlem hadden gevestigd, waren haar ouders. Gevert was blauwwever.
Hij had in 1626 een conflict met een uitdraagster van blauwen, aan wie hij een
stuk linnen had verkocht, maar die hem nog niet had betaald, omdat de koopman
met haar nog niet had verrekend.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 127, f~173, 21~oktober
1626.} De kinderen uit dit huwelijk zijn gereformeerd gedoopt. Van hen kreeg
Sara Gevaerts (1598--1688) in 1637 een legaat van \f2000 van haar oom Jacob
Reepmaecker de oude, bewindhebber van de {\voc.}\zn{\gaa, \ona\ Amsterdam 503,
f~241, 14~november 1637.}
\item Gevert Sebastiaens Deurts uit Eindhoven kocht in 1593 voor \f215 een huis
aan de Kraaienhorstergracht.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-30, f~CVI\vo, 31~november
1593.} In 1595 verkocht hij voor \f160 een huis in de Annastraat, dat was
gemaakt van een kwart van het kruidhuis van Het Sint-Annaconvent.\zn{\nha, \ora\
Haarlem 76-30, f~\2IIII, 4~april 1595.}
\item Ghysbrecht Ambrosius\zn{\rhce, \sa\ Helmond 2045, 1592. \sa~2099,
1603--1607. \sa~3813, f~31\vo, 7~mei 1580. \sa~3815, f~26\vo, 21~februari 1590;
f~86, 27~maart 1591. \sa~3817, p.~534, 14~november 1602; p.~546, 17~januari
1603. \ona\ Helmond 1, f~32, 11~augustus 1620. \ona~2, no.~29, 29~maart 1598.
Beijers en Koolen, \ah Huizen in de Veestraat'', 104.} uit Helmond, geboren rond
1549, bezat in 1578--1580 een huis aan het Binderseinde aldaar, kocht er in 1586
een huis in de Veestraat en in 1587 een hofstad in De Hage.\zn{\rhce, \sa\
Helmond 3812, f~198\vo, 3~november 1578. \sa~3813, f~20\vo, 5~februari 1580;
no.~146, 10~mei 1580. \sa~3814, f~125, 11~december 1586; f~142\vo, 18~februari
1587.} Hij exporteerde in 1594 en 1595 rauw lijnwaad van de meierij van Den
Bosch naar Holland.\zn{\arab, Rekenkamer 23525, f~XXI, 9~augustus 1594;
f~XXXII\vo, 4~februari 1595; f~XXXVIII, 2~mei 1595; f~LXI\vo, 31~mei 1595;
f~XLIII\vo, 23~juli 1595.} Als inwoner van Haarlem kocht hij in 1604 samen met
Aert Jans Hermans, eveneens uit Helmond, de koopsom van \f50 voor een huis te
Helmond, dat Thoentgen Aerts uit Helmond te Haarlem had verkocht aan Henrick
Peters.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 43, f~CXCIII\vo, 15~mei 1604.} In Helmond heette
hij Ghysbrecht Bruystens van den Eynde. Mede namens zijn zoon Jan, verwekt bij
zijn eerste vrouw Beelken Henrick Goessens alias Daemen\zn{\rhce, \sa\ Helmond
3812, no.~585, 25~juli 1574.}, kweet hij in 1606 te Helmond een
schuldenaar.\zn{\rhce, \sa\ Helmond 3819, p.~68, 30~juni 1606. Vgl. \sa~3814,
f~4\vo, 28~november 1584: Ghysbrecht verkoopt namens zijn onmondige zoon Jan een
huis op Het Hoogeinde in de Groenstraat.} Beelken was een dochter van Henrick
Goessens. De tweede vrouw van Ghysbrecht was Anna Matheus Roeffs, dochter van
Matheus Aert Brouwers alias Roefs, president-schepen van Helmond, en van
Katharina Goort Goort Smollers.\zn{\rhce, \sa\ Helmond 3815, p.~129, 4~maart
1592. Schampers, \ah Die Brouwer, 107.}
\item Ghysbrecht Beck\zn{\nha, \ona\ Haarlem 77, f~LIII\vo, 10~maart 1606.
\ona~131, f~LXXXIIII\vo, 9~maart 1629.}, linnenwever en -reder uit Helmond,
geboren rond 1550, was in 1604 getuige bij het testament van Hans Lambrechts van
Erp uit Eindhoven\zn{\nha, \ona\ 19, f~XLI, 8~maart 1604.} en kocht in 1627 een
kwart van een huis in de Zoetemelkwittebroodsteeg.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-51,
f~XVIII\vo, 26~februari 1627.} In 1632 verkocht hij samen met de kinderen van
Matheus Jacobs, elk voor de helft, voor \f400 een huis in de
Zoetemelkwittebroodsteeg.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-54, f~LV, 10~juni 1632.}

\item Ghysbert Berden(s)\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-3, f~111\vo, 4~januari 1600.
\sa\ Haarlem, kast 32-13, rekening 1610, f~XIII.} (Bardenis), {\em reeder ofte
linnenwever\/} uit Tongeren (Tongelre), kocht in 1592 voor \f470 en de lasten
van \f200 een huis in de Nieuwe of Korte Zijlstraat.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast
19-172, f~200. \ora\ Haarlem 76-29, f~CLXXXVIII, 31~december 1592. \ora~78-5,
f~CLXXXVIII, 2~september 1595. \sa\ Haarlem, kast 31-9, rekening 1600, f~XIII.}
Twee jaar later kocht hij voor \f1700 een huis in de Hagestraat van Jacob Jans
uit Leende.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-174, f~187. \ora\ Haarlem 76-31,
f~XXVIII, 19~maart 1598. \ora~78-5, f~CLXXIII, 17~juni 1595.} Lenaert Gijsberts
Bardenis (zie hierna), Maycken Gijsberts (gehuwd met Willem Voormans) en Willem
Gijsberts, kinderen van wijlen Gijsbert Berdens, verkochten in 1616 voor \f470
en \f500 huizen in de Korte Zijlstraat.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-42,
ff~CXLIII\vo en CXLIIII, 6~januari 1616.} Volgens ongecontroleerde
familiepapieren was Ghysbert bij Beatrix Noorman of Noerman vader van zeven
kinderen, van wie Willem (1585--1662) scholtis zou zijn geweest van Holten en
Bathmen en Beatrix de moeder van Lenaert Werbroeck, die trouwde met zijn nicht
Anneken Lenaerts Bardenis.\zn{Beelaerts van Blokland, \ah Het geslacht
Berdenis'', 144.}
\item Ghysbrecht Jaspars, linnenwever uit Helmond, kocht in 1582 voor \f375 een
huis en erf in de Kleine Houtstraat.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-162, f~263.
\ora\ Haarlem 76-26, f~\2IIII, 13~november 1582.} In 1584 verkocht hij voor
\f281 een huis in dezelfde straat aan Robert Jans, linnenwever uit
Helmond.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-164, f~208\vo. \ora\ Haarlem 76-27,
f~CVII, 15~september 1584.} Hij sloot in hetzelfde jaar huwelijkse voorwaarden
met Katelyn Peters, die werd geassisteerd door haar voogd Robbert Jans uit
Helmond.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 31, f~\2XVI, 24~mei 1584.}
\item Ghysbrecht Elias, linnenwever uit Oirschot, geboren in 1543\zn{\nha, \sa\
Haarlem, Restant Ensched\'e O114, f~II$\rm^c$XXIII, 3~april 1592.}, huurde in
1581 voor \f40 per jaar een nieuw huis in de Zijlstraat van het voormalige
Zijlklooster.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 32-1, f~LX\vo.} Hij werd toen Vlaminck
genoemd, een aanwijzing dat hij een telg was van de Oirschotse familie Vlemincx.
In 1582 kocht hij voor \f559:2:0 een huis en erf in de Bouwerijsteeg.\zn{\nha,
\sa\ Haarlem, kast 19-162, f~242. \ora\ Haarlem 76-26, f~CLXVII, 2~maart 1581.}
Hij getuigde in 1593 bij het testament van Lynken Wouter Borten uit Eindhoven,
weduwe van Jan Beck.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 36, f~LXXXIII, 25~juli 1593.} Op
zijn ziekbed in de Bouwerijsteeg testeerde hij in 1595 met zijn vrouw Heyltgen
Peters ten gunste van hun onmondige zoon Elias.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 37,
f~CLXXIIII\vo, 24~november 1595.} In 1601 stelde zij zich als weduwe borg voor
haar schoonzoon Lambert Adriaens.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 72, f~CXIIII\vo,
23~april 1601.} Zij was in 1613--1614 gegoed in de Bouwerij- of Kromme
Elleboogsteeg.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-41, f~CLXXXIII, 9~september 1614.
\ora~78-9, f~LVIII, 5~augustus 1613.}
\id In 1605 sloot Elias Ghysberts\zn{\nha, \ona\ Haarlem 82, f~XLII, 10~maart
1611. Schutterij Haarlem 29-1, f~67\vo, 1606. Idem 30, ff~11\vo en 29.}, geboren
te Haarlem rond 1582, geassisteerd door zijn moeder Heyltgen Pieters uit \db\ en
zijn neef Thomas Wouter Wynmans uit Eindhoven, in het huis Het Gulden Vlies van
zijn bruid huwelijkse voorwaarden met Catelyna Galeyn Carteels uit Antwerpen,
geassisteerd door Mayken Silvesters van Hemselroij uit Helmond, haar moeder, en
Pieter Strijbosch, haar stiefvader. Hij bracht \f900 in, zij \f800.\zn{\nha,
\ona\ Haarlem 44, f~CV\vo, 25~februari 1605.} Zij trouwden op 15~maart. In 1619
kocht hij zijn zwagers uit hun aandelen in Het Vergulde Vlies.\zn{\nha, \ona\
Haarlem 26, f~\3LVIII, 27~november 1619.} Dat Elias' moeder een dochter was van
Pieter Strijbosch\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e O114a, f~CXVII,
14~november 1594.}, maakt de familierelatie ingewikkeld. Elias was
oorspronkelijk lintwerker\zn{\nha, \ona\ Haarlem 55, f~360, 7~juni 1610.
\ona~83, f~CLXX\vo, 29~november 1612.}; in 1614 keurde hij samen met zijn
collega Abraham Flement de uitvinding van een ijzeren lintmolen af, die naar hun
smaak de waarde van oud ijzer niet oversteeg.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 85,

f~LI\vo, 24~april 1614.} Voor \f4350 kocht hij in 1621 het huis in de Damstraat
dat hij huurde.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-47, f~XXX\vo, 24~september 1621.}
Later was hij waard in Het Gulden Vlies aan de Grote Markt.\zn{\nha, \sa\
Haarlem, Rood 212, f~XLV\vo, 29~september 1615. \ona\ Haarlem 117, f~32,
7~augustus 1623. \ona~138, f~IX\vo, 17~april 1643: Elijas verhuurt de herberg
voor \f600 per jaar aan zijn zoon Geleijn van Oirschot. \ora\ Haarlem 78-16,
f~XC\vo, 14~mei 1646: zijn kinderen verkopen een groot, mooi huis in de Crauwelof Schoutstraat.} Elias was ook koopman. Samen met zijn zoon Galeyn en zijn
zwager Silvester Carteel, koopman te Amsterdam, sloot hij in 1635 een
vennootschap die op Londen zou handelen; zij legden respectievelijk \f2000,
\f1000 en \f3000 in en Silvester zou in Londen de zaken waarnemen; de compagnie
werd in 1647 ontbonden.\zn{\gaa, \ona\ Amsterdam 312, f~75, 20~maart 1635. \nha,
\ona\ Haarlem 166, f~401, 12~november 1647.} Tien jaar tevoren hadden Silvester
Carteel en Elias Gysbrechts van Guillaume Carteel, zilversmid te Amsterdam, een
huis op de hoek van de Nieuwendijk en de Karnemelksteeg aldaar, waar Sint-Jan in
de ketel uithing, verkocht.\zn{\gaa, Schepenen van Amsterdam,
Kwijtscheldingsregisters 32, f~5, 3~september 1625.}
\item Ghysbert Henricx uit Heeze nam in 1595 voor \f40 van de aalmoezeniers van
de Brabantse en Vlaamse armen het 10~jaar oude weeskind Sacharias aan om op te
voeden, zoon van Jeroen Adin uit Doornik.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant
Ensched\'e O114a, f~CXLI, 25~januari 1595.}
\item Ghysbert Heyndricx, linnenwever uit Helmond, woonde in 1590 in de
Kruisstraat en stond toen borg voor de linnenwever Maerten Aert Rovers, die \f50
schuldig was aan Jan Pieters van Strijp uit Eindhoven.\zn{\nha, \ora\ Haarlem
47-2, ongef., 9~juni 1590.} In 1603 was hij getuige bij een rechtshandeling
tussen twee voormalige inwoners van Aarle-Beek.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 18,
f~CLXXXIIII, 6~oktober 1603.} Hij kan identiek zijn geweest aan Ghysbert van
Asten, geboren rond 1550, die in de zomer van 1599 van de Leeuwardse koopman
Bauke Takes een pak Fries garen had gekocht, dat zo nat bleek te zijn, dat er na
het drogen slechts $\frac{5}{4}$~pond bruikbaar materiaal overbleef. Ook kocht
hij twee pakjes onderhaspeld, Overzees garen.\zn{\nha, Gildenarchieven Haarlem
330.} Ook komt hij in aanmerking voor identificatie met Ghysbert Henricx Becx,
die in 1580 te Helmond de kinderen van zijn zus Elisabeth en Lieven van Gaesselt
bevoogdde.\zn{\rhce, \sa\ Helmond 3813, f~33, 18~mei 1580.}
\item Ghysbert Herberts (Heriberts, Harperts)\zn{\nha, \ora\ Haarlem 78-7,
f~XLIIII, 26~januari 1604.} uit Eindhoven kocht in 1592 voor \f850 en de lasten
van \f100 een huis en een zomerkeuken aan de Bakenessergracht.\zn{\nha, \sa\
Haarlem, kast 19-172, f~198\vo. \ora\ Haarlem 76-29, f~CLXXXV\vo, 22~december
1592.} Gysbert Herperts, linnenwever zonder herkomstnaam, verkocht in 1592 voor
\f606 een huis of {\em dwerscamer\/} in de Kleine Houtstraat en kocht in 1603
een voorhuis, keuken, zomerkeukentje en kamer in de Valkesteeg voor
\f1600.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-29, f~\2XV, 31~december 1592. \ora~76-34,
f~CXXVIII, 29~januari 1603.}
\item Ghijsbert Jans uit Woensel handelde in 1595 namens Peter Gorijs te
Woensel.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e O114a, f~CXCVIII\vo,
24~november 1595.}
\item Gysbrecht Claess uit Eindhoven trouwde op 18~februari 1585 met Janneken
Rincken Pieters\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-4, f~IIII, 13~februari 1609 (Janneken
Ghysberts {\em anders gebynaemt Janneken Rincken\/}).} uit Beul in Brabant
(Budel). Als zijn weduwe testeerde zij in 1608: de armen van de Grote Kerk
kregen \f25 en legaten gingen naar haar bloedverwanten. Tot haar Brabantse
bezittingen behoorde een kapitaal van \f100 op het huis De Zwarte Leeuw te
Budel, weleer van haar moeder Maritgen. Haar Hollandse goederen wees zij toe aan
Jan Jacobs uit Mierlo, die lang bij haar had gewoond\zn{\nha, \ona\ Haarlem 79,
f~CXLVI, 8~november 1608.} (en met wie zij een jaar later hertrouwde).

\item Ghysbert Willems uit Eindhoven, linnenwever, vermeld in 1609.\zn{\nha,
\ona\ Haarlem 47, f~CLXXXIIII, 24~oktober 1609.}
\item Gijsbert Willems\zn{\nha, \ona\ 42, f~CLXXXII, 3~april 1603. \ora\ Haarlem
76-33, f~II$\rm^c$XXXVII\vo, 28~februari 1602. \ora~76-36, f~LVI, 14~maart 1607.
\ora~82-1, f~II, 9~juli 1599.}, linnenwever uit Veldhoven, kocht in 1594 voor
\f1225 een huis in de Voorkamp.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-30, f~\2LI\vo,
20~januari 1595. Vgl. \ora~78-7, f~XXVI, 11~augustus 1603. \ora~78-8, f~CXI,
25~november 1610.} Zijn weduwe Mayken Jans en zijn broer Michiel Willems als
voogd over hun vier kinderen verkochten in 1610 voor \f1050 een huis in de
Voorkamp.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-38, f~\2XIIII\vo, 22~december 1610.}
\item Gysbert Willems\zn{\nha, Oudemannenhuis Haarlem 3-43, no.~46. Vermoedelijk
was hij een zoon van Willem Gysbrechts en Ercken Ansem Jan Ansems (\rhce, \ora\
Woensel 274, f~3\vo, 13~februari 1584. Voor schepenen van Woensel compareerde in
1586 Gysbert Willems namens zijn vrouw Engelken (\ora~274, f~48\vo, 17~oktober
1586.} uit Woonsel (Woensel) en een naamgenoot uit dezelfde plaats werden in
1587 en 1588 lidmaten van de gereformeerde gemeente.\zn{\kr 98, p.~79,
23~december 1587: Gijsbrechts Willems van Woensel in de Magdalenastraat; p.~87,
30~december 1588: Gysbrecht Willems, linnenwever uit Woensel, wonend in de
Wijngaardstraat bij Dirric Jans, met attestatie van `Louven'.} Een van hen,
linnenwever van zijn stiel\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-49, f~XL\vo, 4~januari
1624. \ora~78-9, f~\2\vo, 10~augustus 1615. \ora~78-12, f~XXXII\vo, 4~januari
1624.}, maakte in 1593 samen met zijn vrouw Janneken Goessens\zn{\nha, \ora\
Haarlem 76-33, f~II$\rm^c$IX\vo, 8~februari 1602. \ona\ Haarlem 48, f~CLXXXIII,
12~mei 1611.} uit Eindhoven een testament. De vrienden van de eerst overledene
zouden \f30 ontvangen. Getuigen waren Jan Janss uit Helmond en Dirick Janss uit
Eindhoven.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 36, f~LXIII, 2~juni 1593.} Ghysbert en
Janneken waren op 5~november 1591 getrouwd. Janneken woonde {\em op Tsparen te
meye inde Witte Heerensteech\/} in het huis van Jan Ariaens, toen zij begin 1593
lidmaat werd van de gereformeerde gemeente.\zn{\kr 98, p.~125, 8~januari 1593.}
Gijsbert en Janneken, dan woonachtig in de Klerksteeg, vertrokken in 1597 naar
Groningen\zn{\nha, \dtb\ Haarlem 47, p.~327, 27~april 1597.}, maar keerden terug
naar Haarlem, wellicht al in 1599, toen zij (opnieuw) lidmaten werden van de
gereformeerde gemeente. In 1611 was Janneken Goossens een van de erfgenamen van
Magdaleentgen Dircxs van Hersel uit Eindhoven, vrouw van Henrick Wijnmans, ook
uit Eindhoven.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-39, f~\2LXIII\vo, 23~december 1611.}
Zij testeerde met haar man nogmaals in 1624 ten behoeve van de drie kinderen van
hun dochter Erxken Gysberts en Adriaen Henricxs Lely [uit Eindhoven]. Legaten
gingen naar Gijsberts broer Pieter en de kinderen van zijn overleden broers
Ansem, Jan en Lucas Willems.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 95, f~CXLIIII\vo, 18~juni
1624.} In 1627 maakte zij als weduwe een codicil, waarin zij haar zwager Pieter
Willems van Woensel en haar neef Dirck Dircx Boorten [uit Eindhoven] benoemde
tot executeurs-testamentair.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 98, f~XXXIX\vo, 26~maart
1627.} De linnenwever Gijsbert Willems werd in 1610 benoemd tot Brabantse
keurmeester van het langgaren.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Rood 211, f~CLXXIII,
29~oktober 1610.} De koopman Gysbert Willems van Woensel en Rogier van Poucke,
eveneens koopman te Haarlem, verrekenden in 1624 via hun gewezen {\em man ende
facteur\/} te Londen met de daar residerende Haarlemmer Willem
Anthonij.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 125, f~XXXVIII, 24~december 1624.} Ghysbert
Willems uit Woensel kocht in 1605 de weduwe van zijn zwager Lodewyck Goossens
uit haar derde deel van {\em het Witte Leeuken\/} in de Wijde Appelaarssteeg,
waarvan hij vermoedelijk zelf ook een derde bezat.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-35,
f~CXXIIII, 20~november 1605.} Het laatste deel kocht hij in 1606 voor \f450 van
Jan Jans, linnenwever uit Goch, die was gehuwd met zijn schoonzus Maryken
Goossens.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-35, f~CLXII\vo, 13~februari 1606.
Vgl.\ora~76-39, f~VIII, 6~januari 1611. \ora~78-10, f~CL, 18~mei 1619.} In 1621
kocht hij voor \f1480 van Jan Thomas uit Breugel een huis op de Krocht; zijn
weduwe verkocht daar in 1628 dit of een ander huis voor \f845.\zn{\nha, \ora\
Haarlem 76-46, f~CLXXXII\vo, 6~februari 1621. \ora~76-51, f~CXC, 31~januari

1628.} Voor \f1300 verkocht zij in 1629 een huis in de Kruisstraat.\zn{\nha,
\ora\ Haarlem 76-52, f~LXXVIII, 9~april 1629; vgl. f~LXXX\vo, 11~april 1629.}
\item Ghysbert Willems uit Woensel werd lidmaat in 1587 of 1588 (zie de vorige).
Een van beiden wordt in 1604 en 1610 vermeld als linnenwever; in 1610 verkocht
hij voor \f1800 een huis in de Brede Appelaarsteeg.\zn{\nha, \ora\ Haarlem
76-33, f~XXV, november 1604. \ora~76-38, f~CLXXXIX\vo, 7~december 1610.}
\item Govaert Adriaens, jongezel uit Reussel in Brabant (Reusel) te Rotterdam,
trouwde op 27~oktober 1598 te Haarlem met Elisabeth Jacobs, jongdochter uit
Turnhout in de Witte Herensteeg.
\item Govert Kersten, jonggezel uit Roij in Brabant (Sint-Oedenrode) aan de Oude
Gracht, trouwde op 6~mei 1603 met Janneken Jans, jongedochter uit Heel (Hedel)
op het begijnhof.
\item Govert Corstiaens uit Veldhoven was een zoon van Corstiaen Adriaens (of
Aerts) en Syken Goverts, met wie hij zich in Haarlem had gevestigd. Hij was in
1609 getuige bij het testament van Jan Jacobs uit Valkenswaard.\zn{\nha, \ona\
Haarlem 47, f~LXXVIII, 23~maart 1609.} Ytgen Henricxs\zn{\nha, \ona\ Haarlem
38, f~CXXIII\vo, 14~mei 1597.} uit Valkenswaard, zijn vrouw, bezat in 1603 samen
met hem een huis op de hoek van de Ossenmarkt en de Barrevoetzustersteeg (thans
Barrevoetestraat) en verkocht in 1616 als weduwe voor \f2700 een huisje met een
kamer en een zomerkeuken in de Schagchelstraat.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-42,
f~\2LXX, 9~juni 1616. \ora~78-7, f~XXXIX, 18~november 1603.} Hun
kinderen\zn{\nha, Oudemannenhuis Haarlem 3-22, no.~46.}, te weten Christiaen,
Govert, Maycken (gehuwd met Christiaen Massa) en de onmondige Henrick, Lucia,
Pieter en Elisabeth, verwekt bij Ytgen Henricxs, verkochten in 1624 voor \f4250
een huis op de hoek van de Anegang en de Schagchelstraat.\zn{\nha, \ora\ Haarlem
76-49, f~CXCIX, 2~september 1624.} Maria Govers van Velthooven volgde in 1676
haar overleden man Christiaen Massa\zn{Christiaen was in 1671 76~jaar oud: \nha,
\ona\ Haarlem 327, f~120, 10~juli 1671. Hij testeerde met Maria in 1669:
\ona~415, deel~C, no.~20, 1~maart 1669.} op als kasteleinse van het
Prinsenhof.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Rood 230, f~6, 19~januari 1676.}
\item Govaert Franss, jonggezel uit Vlierden, trouwde op 8~januari 1591 met
Adriana Stoffels, jongedochter uit Oudenaarde.
\item Goort Geryts Greven\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-4, f~\2XLIIII\vo, 22~mei
1619. \ora~47-7, f~45, 18~september 1637. \ora~76-49, f~XCV\vo, 4~maart 1624;
f~CXCII, 8~augustus 1624. \ora~76-53, f~CLIII\vo, 4~augustus 1631. \ora~76-54,
f~LXX\vo, 6~augustus 1634; f~LXXXVII, 14~december 1632; f~CLXXIIII, 25~maart
1633. \ora~76-57, f~CXCIIII, 24~juli 1637. \ora~82-3, ongef., 28~augustus 1636.
\ona\ Haarlem 152, f~33\vo, 18~maart 1628. \ona~156, f~232, 28~juni 1632.} (ook
Greve), linnenwever uit Beuyl (Budel), later koopman en linnenbleker, was in
1603, 22~jaar oud, aanwezig in de herberg Buyl, toen Denys Gillis [uit Weert] en
Pouwels Matheus daar vochten.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 74, f~CVII, 23~juli 1603.}
In de grote loterij van 1606 won hij een zilveren lepel. Hij had twee loten
gekocht onder de spreuk {\em Een dronckaert op een ton, een paeter op een non,
een paep op een bagijn, soo heeft elck het syn\/}.\zn{\nha, Oudemannenhuis
Haarlem 3-23, no.~38. Idem~3-27, no.~4. Idem~11, p.~2.} Minstens sedert 1620 was
hij linnenbleker te Heemstede\zn{\nha, \ona\ Haarlem 116, f~95, 11~mei 1620.
\ora\ Haarlem 47-7, f~19, 12~september 1636.} en in 1635 was hij een van beide
{\em pretense ouderluijden ende vinders vande bleijckers van tlijwaet ende
camericxs doeck\/} te Haarlem.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 164, f~64, 30~maart 1635.}
Hij kocht in 1623 voor \f400 een huis buiten de Kruispoort in de Nieuwe
Kruissteeg, afkomstig uit de nalatenschap van Pieter Pieters van Espe [uit
Woensel].\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-48, f~CLIII, 13~april 1623.} Samen met
zestien andere bewoners van de Grote Houtstraat kocht hij in 1625 voor \f2500
het huis De Oude Vier Winden op de hoek aldaar van de Grote Houtbrug.\zn{\nha,
\ora\ Haarlem 76-50, f~LVII, 28~juni 1625.} In 1634 kocht hij voor \f200 een

huis in de Bakkumsteeg.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-55, f~XCIIII\vo, 4~april
1634.} De bierbrouwerij {\em inden Orangien boom\/} op de hoek van het Raaks en
de Bakkumsteeg, die hij had opgericht of gerenoveerd, verhuurde hij in 1632 voor
\f450 per jaar en verkocht hij in 1636 voor \f4900.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 156,
f~249, 21~september 1632. \ora\ Haarlem 76-56, f~CXLII, 7~maart 1636.} In 1639
woonde hij in de Barteljorisstraat en verkocht hij voor \f1600 een huis in de
Grote Houtstraat en voor \f1650 De Bijenkorf in de Nieuwe Doelstraat.\zn{\nha,
\ora\ Haarlem 47-7, f~79\vo, 4~juni 1639. \ora~76-59, ff~CLVI\vo en CLVII, 9~mei
1639.} Met zijn vrouw Henrickgen Denys maakte hij in 1616 een testament. Voor
het vadersdeel zouden de kinderen \f6000 ontvangen. Goverts halfbroer Henrick
Joosten was getuige.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 51, f~CX, 29~december 1616.} In 1627
had hij een vordering van \f58 voor kamerijksdoek, dat Henrick Bartholomeus in
1626 had meegenomen naar Noorwegen.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e
O114b, f~235, 29~december 1627.} Op 29~augustus 1628 hertrouwde Govert, die toen
in de Barteljorisstraat woonde, met Anneke Willemssen van Brug(ge), jongedochter
uit Haarlem in de Grote Houtstraat. In 1642 trouwde zijn dochter Anna Greve met
Egbert Warmondt, zoon van Willem Warmondt, schepen en bierbrouwer in Het Groot
Anker te Haarlem, en van Catarina Jacobs van Rijn.\zn{\nha, \ona\ 162, f~380,
30~november 1642.} In 1649 verkocht zijn zoon en mede-erfgenaam Gerrit Greve
voor \f1150 een huis in de Bakkumsteeg.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-66,
f~CLXXXV\vo, 17~augustus 1649.} Hij was linnenbleker en koopman in de
Barteljorisstraat en failleerde in 1667.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 323, f~208\vo, 5
en 8~augustus 1667. \ora\ Haarlem 85-2, f~27, 20~juli 1667.} Omdat hij bovendien
in opspraak was gekomen wegens {\em ergerlicke bijslapinge met sijn tegenwordige
huijsvrouw, voor har trouwen vervallen\/}, werd hij in 1669 door gereformeerde
kerkenraad uitsloten van het avondmaal.\zn{\kr 25, ongef., 16~aprl 1669.}
%\nha, \ona\ Haarlem 322, f~CXLVI, 24~juli 1666: juffr. Maria Greve, vrouw
%van Pieter Ketelaer, brouwer in De Pelikaan, t.i.v. Anna Greve, weduwe
%van Hendrick Zegers van der Camp. Biesboer: inv. Pieter en Maria in N~313, 16%7-1668
\item Goert Geryts Schampers\zn{\nha, \ona\ Haarlem 35, f~CLXXXVI, 26~augustus
1592. \ona~39, f~\2XVII\vo, 26~juli 1599. \ona~44, f~CXIX, 24~september 1605.
\ora\ Haarlem 47-2, ongef., 29~juli 1587; 23~september 1595; 12~februari 1596;
20~april 1596. \ora~47-3, f~169, 23~april 1602. \sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e
O114, ongefolieerd achterin, ongedateerde interrogatie.} (Goyaert Gerrits) uit
Eindhoven was koopman of factoor van garen\zn{\nha, \ora\ Haarlem 78-5, f~CLV,
22~maart 1595; f~\2XXII, 30~december 1595; f~\2XXXIIII\vo, 11~juni 1596;
f~\2XLIIII\vo, 16~juli 1596. \ora~78-6, f~\2XXXVI\vo, 22~augustus 1602.}, maar
wordt ook linnenwever genoemd. Als Goyaert Gerits, linnenwever in de
Celi\"ensteeg, maakte hij in 1591 samen met zijn zieke vrouw Catelina Henrick
Goessens een testament ten gunste van de langstlevende. Getuige was Wouter
Thonis, linnenwever, poorter van Haarlem.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 9,
f~CLXIIII\vo, 17~augustus 1591.} Een jaar later hertrouwde hij op 15~maart met
Anna Coenen, jongedochter uit Meurs. Een volgend huwelijk sloot hij in 1600, met
Truyken Lenaerts uit Eindhoven\zn{\nha, \ona\ Haarlem 40, f~CXVIII\vo, 13~april
1600.}, weduwe van Robert Sanders\zn{Een Robbert Sanders deed in maart 1590
aangifte van de export van veertien stukken rauw lijnwaad uit de meierij van Den
Bosch naar Holland: \arab, Rekenkamer 23519, f~XVII\vo, 16~maart 1590.} en
moeder van diens kinderen Sander Roberts van Goch te Meppel, Janneken Roberts
(gehuwd Met Robert Middelton), Grietgen Roberts en Lenaert Roberts.\zn{\nha,
\ona\ Haarlem 40, f~CXIX, 14~april 1600. \sa\ Haarlem, restant Ensched\'e O114b,
f~III, 4~februari 1609; f~V, 2~april 1609.} Hij was getuige, toen het
moederlijke erfdeel werd bewezen aan de kinderen van Laurens Willems uit
Eindhoven.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 36, f~XCVII\vo, 5~september 1593.} Eenzelfde
rol speelde hij in 1601 voor het weeskind van Jan Geryts uit Gestel.\zn{\nha,
\ona\ Haarlem 41, f~XX\vo, 1~maart 1601.} De Haarlemse poorter Goert Gerrits was
in 1595 getuige bij het testament van Adriaen Jans, bleker uit Breda.\zn{\nha,
\ona\ Haarlem 11, f~II$\rm^c$LXXIII\vo, 1~december 1595.} Als Goort Geryts uit
Eindhoven was hij in 1604 getuige bij het testament van Adam Joris, linnenwever
uit Eindhoven.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 44, f~XLVII, 24~november 1604.} In 1601

heette hij naar zijn woonhuis Goort Geryts {\em inde Clock\/}\zn{\nha, \ora\
Haarlem 47-3, f~145, 9~april 1601.} of Govert Clock\zn{\nha, \ona\ Haarlem 80,
f~CLXIX, 21~oktober 1609.} en in 1609 woonde hij in De Witte Klok.\zn{\nha,
\ora\ Haarlem 47-4, f~XV, 8~september 1609; f~XVI, 18~september 1609.}
\id Hij was {\em reder van linnewaet\/}\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-2, ongef.,
29~januari 1588.} in 1588 en garenkoper omstreeks 1595--1602\zn{\nha,
Gildenarchieven Haarlem 332, ongedateerd rekest, ca.~1595. \ora\ Haarlem 76-5,
f~\2XXXIIII\vo, 11~juni 1596; f~2XLVIII, 8~augustus 1596. \ora~78-6, f~LXXVIII,
11~februari 1598; f~CLVIII, 30~september 1599; f~II$\rm^c$XXXVI\vo, 22~augustus
1602.}; in 1603 heette hij koopman te Haarlem en was de failliete Willem Aerts,
linnenwever uit Helmond, hem de betaling van 80~bossen garen ad 28~stuiver
schuldig.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 18, f~X, 8~januari 1603; f~CLXIIII,
23~september 1603. Vgl. \ora\ 47-3, f~46, 16~maart 1598: hij is factoor van een
koopman te Goch.} Mogelijk mag hij worden vereenzelvigd met Goyart Gerrits, die
in 1592--1595 partijen lijnwaad uit de meierij van Den Bosch in Holland
invoerde.\zn{\arab, Rekenkamer 23523, f~X, 20~maart 1592; f~XII\vo, 15~april
1592. Rekenkamer 23524, f~VIII, 16~maart 1593; f~XVII\vo, 29~oktober 1593.
Rekenkamer 23525, f~XI\vo, 7~april 1594; f~XL\vo, 7~mei 1595; f~XLIII, 13~juli
1595. Met hem kan ook zijn gedoeld op Goyaert Gerits de verver uit \db\
(Rekenkamer 23525, f~LXI\vo, 31~mei 1595).} In 1603 verkochten zijn kinderen en
erfgenamen Goossen, Pieter (zie aldaar), Joost (zie aldaar), Lijntgen (gehuwd
met Frans Willems [uit Tongelre]), Henrick, Jan (zie aldaar) en Abraham voor
\f450 een huis op de hoek van de Wijngaardstraat.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-34,
f~CLXXVII\vo, 7~juli 1603. Hij had het huis in 1582 gekocht voor \f400:
\ora~76-6, f~\2XIII, 31~december 1582.} Dochter Magdaleen Goort Schampers was in
1603 de huisvrouw van Gerrit Heijnricxss, linnenwever.\zn{\nha, \ora\ Haarlem
82-1, f~XXVI, 12~mei 1603.}
%\id In een later (?) huwelijk was Goert Schampers getrouwd met Grietgen Willems
%van Taterbeeck, die in 1601 als jongedochter uit Eindhoven met attestatie van
%Katwijk aan Zee lidmaat werd van de gereformeerde gemeente. Zij woonde bij
%Cornelis Huuge.\zn{\kr 99, p.~70, 11~juli 1601.} Zij was de in 1599 nog
%onmondige dochter van Willem Willems van Taterbeeck de jonge en Lyntken Mathijs
%van Strijp.\zn{\rhce, \ora\ Eindhoven 1578, f~153, 15~september 1599.} In 1634
%was zij de weduwe van Goyart Gerards Schamparts en moeder van Gerard Schamparts
%(Schampers) en zijn onmondige broers en zusters.\zn{\bhic, Oorkonden van het
%Provinciaal Genootschap 1547, 16~maart 1634. \gah, \ora\ \db\ 1511, ff~202 en
%203, 9~maart 1636.} Misschien was zij de moeder van Jacob Govert Schampers uit
%Haarlem in de Nobelstraat, die op 29~september 1652 trouwde met Catelijntje
%Centen van der Meulen uit Haarlem, waarbij zijn vader getuige was.
%INVULLEN:controleer, vader was dood
%Janneken Schampers, lidmaat van de gereformeerde gemeente, had in
%1622 sterke aanvechtingen om van haar man te scheiden, maar wilde
%niet.\zn{\kr 20, ongef., 2~augustus 1622; 9~augustus 1622.}
%Goert Geraert Schampers woonde te Stratum in 1610.\zn{\rhce, \ora\ Eindhoven
%1582, f~137\vo, 2~september 1610.}
\item Goort Gerrits\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-33, f~LXXVI\vo, 20~april 1601.
\ona\ Haarlem 34, f~XXVII, 26~februari 1589.} uit Gestel (ook uit Eindhoven
genoemd) lag in 1595 in conflict met Jan Jans, voorzoon van zijn vrouw, over
haar nalatenschap. Jan werd ernstig door het gerecht vermaand. De vrouw was
Janneken Claes, weduwe van Jan Jans of Jan Willems uit Son.\zn{\nha, \ona\
Haarlem 37, f~XI, 12~september 1594. \ona~39, CXXVIII, 29~november 1598.} Voor
schepenen van Goch had Goort aan zijn stiefkinderen hun vadersdeel
bewezen.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 37, f~XI, 12~september 1594.} Goort kocht in
1604 voor \f375 een huis in de Drapenierstraat.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-34,
f~II$\rm^c$LXIII, 24~maart 1604.}
%INVULLEN:dit is waarschijnlijk de linnenwever, de vorige de garenkoper.
%Is deze dan ook de reder?

Goert Gerrits, linnenwever uit Eindhoven, kocht in 1582 van de linnenwever Jan
Mathyss voor \f400 een huis en erf op de hoek van de Wijngaardstraat en de
Cecilia- of Janssteeg, dat hij in 1589 belastte met \f67 wegens de aankoop van
laken en in 1591 met \f200 wegens de aankoop van lang garen en
\f~112 wegens de aankoop van brood.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-162,
f~268\vo. \ora\ Haarlem 78-3, f~\2LVII, 20~oktober 1583 (op de hoek van de
Wijngaardstraat en de Janssteeg). \ora~78-4, f~CLXXXII, 13~november 1589;
f~II$\rm^c$LXX, 14~september 1591 en i.m., 15~december 1598; f~II$\rm^c$LXXI,
20~september 1591. \ora~78-6, f~LVII, 28~oktober 1597; f~CXXX\vo, 19~december
1598; f~CLI\vo, 6~augustus 1599.} In 1597 wordt hij vermeld als leverancier van
lang garen.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 78-6, f~LXXVIII, 11~februari 1598.}
%INVULLEN:controleer de akten. Wanneer wordt de naam Schampers gebruikt?
%\arab, Rekenkamer 23520, f~XCII, 18~april 1589: Henrick Bernarts, Pauwels
%Leonarts van Peelt, Jacob Dircs van Dort, Jenneken van Son te Haarlem en Herman
%van Zantbeke naar Holland met koperdraad, 46~stukken rauw lijnwaad (\f20:14:0)
\item Govert Ghysberts\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-2, ongef., 25~juli 1588.} uit
Zylst bij Eindhoven (Zeelst), linnenwever op de Bakenessergracht, trouwde op
3~augustus 1586 als weduwnaar uit \db\ met Grietgen Thomas, eveneens van \db. In
1584 had hij voor \f335 een huis gekocht in de Zijlstraat, voorheen van het
Zijlklooster, voorbij de put naast de kloosterpoort.\zn{\nha, \ora\ Haarlem
76-27, f~CXLI, 30~april 1585. \sa\ Haarlem, kast 19-164, f~193\vo. Kast 32-3,
rekening 1584, f~XIIII\vo. \ora\ Haarlem 76-27, f~LXXVII, 13~februari 1584 (hij
wordt van \db\ genoemd).} Met zijn vrouw testeerde hij in 1595 op zijn ziekbed
ten behoeve van zijn voorkinderen Henrick, ongehuwd (hij kreeg \f50 vooruit, het
bed dat zijn vader gebruikte en een weefgetouw), en Catelyn (gehuwd met Gillis
de Vyt). Getuigen waren Aert Pieters Verswaen en Henrick Aerts, beiden uit
\db.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 11, f~II$\rm^c$XCIII, 22~oktober 1595.} Onzeker is
of hij mag worden vereenzelvigd met Govert Gysberts, linnenwever, die in 1585
aan Willem Wouters, ook linnenwever, een huis verkocht in de Zijlstraat
(voorheen van het convent van de Zijl) verkocht voor de lasten van
\f385.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-165, f~145.} Govert Ghysberts van Zylst
kocht in 1589 voor \f625 een huis op het Bakenesse.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast
19-169, f~143\vo. \ora\ Haarlem 76-28, f~LXXXIII\vo, 8~februari 1588.} Zijn huis
op de Bakenessergracht verkocht hij in 1595 voor \f1400.\zn{\nha, \sa\ Haarlem,
kast 19-175, f~194\vo. \ora\ Haarlem 76-31, f~LI\vo, 31~januari 1595.}
\item Goort Henricx\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-42, f~X\vo, 7~januari 1615;
f~XIIII, 10~januari 1615.}, linnenwever uit Dommelen, kocht in 1601 voor \f425
een huis in de Kleine Houtstraat naast Dirck Wouters uit Helmond, dat hij in
1607 voor \f650 verkocht.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-33, f~CXXIX, 3~december
1601. \ora~76-36, f~XLII\vo, 26~februari 1607.}
\item Govart Hendricx, linnenwever uit Mierlo (bij de dopen van zijn kinderen in
1592, 1607 en 1608 van Helmond genoemd), en zijn vrouw Adriaentgen Cornelis van
Hout in de Geuzenstraat werden in 1609 lidmaten van de gereformeerde
gemeente.\zn{\kr 99, p.~171, 7~januari 1609.} Hij kocht in 1612 voor \f1050 een
huis in de Tuinstraat en verkocht voor \f250 een kamer in de
Sint-Michielstraat (Lange Annastraat).\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-40,
f~CXXXIX\vo, 31~maart 1612.} Huizen in de Tuinstraat verkocht hij in 1613 voor
\f900 en in 1619 voor \f600 en hij kocht er een in 1625 voor \f375.\zn{\nha,
\ora\ Haarlem 76-41, f~CXLIII\vo, 4~september 1613. \ora~76-45, f~CI, 2~december
1619. \ora~76-49, f~\2XXXII\vo, 24~januari 1625.} Adriaentgen was een dochter
van Cornelis Thijss uit Breugel en Heijlken Wouters, die te Haarlem
woonden.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e O114b, f~XL\vo, 22~oktober
1610.} Volgens het testament met haar man uit 1625 was ook zij geboortig van
Mierlo. Erfgenamen werden hun kinderen Maritgen, Henrick, Gerrit, Magdalena en
Maeijcken Goverts van Mierloo, van wie de drie laatsten gehuwd waren.\zn{\nha,
\ona\ Haarlem 125, f~LXVI\vo, 23~januari 1625.} In 1638 verkochten Adriaentgen
voor tweederde en de erfgenamen van Hans van Doorn voor eenderde voor \f100 een
huis aan de stadsvesten bij de Raampoort en een huis in de Tuinstraat.\zn{\nha,

\ora\ Haarlem 76-58, f~CXXIII\vo, 17~mei 1638.} Adriaentgen Cornelis `van
Mierlo' kwam in 1634 in opspraak door haar vermeende toverkunsten. Daarvan deed
haar schoonzoon Hendrick Teunissen aangifte bij de gereformeerde kerkenraad;
door onvoorzichtigheid harerzijds was zij terecht gekomen in het huis van een
man van wie werd gezegd dat hij was betoverd en werd zij overgehaald hem te
zegenen. Na de zegening genas hij en sindsdien had zij de naam tovenares te
zijn. De kerkenraad hield zich op de vlakte en adviseerde Adriaentgen van Mierlo
te verhuizen en zich zeer stil te houden. De `pati\"ent', Abraham Jans, en zijn
naasten verklaarden later, dat hij rond Nieuwjaar 1633 zijn betovering had
opgelopen, {\em dat hij noijt naelden, spellen, lappen ofte diergelijcke dinghen
gespoghen ofte overgegeven hadde\/} en dat hij in zijn passie telkens buiten
westen was, zodat hij niet wist wat hij had gedaan of gezegd. Wel had hij daags
voor zijn genezing op advies van derden zijn water {\em opgesloten\/} en een
door anderen bereide zwarte hen gegeten. Eenmaal was Adriaentgen bij hem
geweest; zij had hem niet aangeraakt en niets gegeven, maar met hem gepraat
terwijl hij aan zijn getouw werkte.\zn{\kr 21, ongef., 26~september 1634;
8~oktober 1634; 3~april 1635.} Adriaentgen testeerde
als weduwe op haar ziekbed in 1651.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 143, f~XCIIIquater,
7~Juli 1651.}
%INVULLEN:heksen Spaans
\item Goort Jacobs uit Eindhoven en Mayken Lamberts, eveneens uit Eindhoven,
lieten in 1589, 1594 en 1596 hun kinderen gereformeerd dopen. Zij hertrouwde op
29~april 1601 met Christoffel Simpson, Engelsman, soldaat onder kapitein Morge.
Op 31~december 1602 werd Jan Goverts, weduwnaar uit Kempen (land van Geldern),
haar derde echtgenoot.
\item Goyert Jans Alaerts, linnenwever uit Eindhoven, geboren rond 1559\zn{\nha,
\sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e O114, f~XVIII, 6~september 1589. O114a,
f~CXXIIII\vo, 7~november 1594.}, geboren rond 1559, trouwde op 20~december 1583
als weduwnaar met Aeltgen Everts\zn{\nha, \ora\ Haarlem 78-5, f~\2XLVI\vo,
30~juli 1596.}, jongedochter uit Buyl in Brabant (Budel). Zij woonden buiten de
Kruispoort, toen zij in 1591 samen met zijn broer Willem Jans lidmaten werden
van de gereformeerde gemeente.\zn{\kr 98, p.~111, 12~april 1591.} Als zijn
weduwe deelde Aelken in 1593 met haar kinderen Jan, Heyltgen en Abraham en ter
andere zijde Philip Janss, kleermaker, als oom en voogd van Goyerts voorkinderen
Janneke en Frans bij Jenneken Frans, de vaderlijke nalatenschap, bestaande uit
een huisje buiten de Kruispoort. De voorkinderen kregen \f100 als prelegaat.
Getuigen waren Henrick Wynmans [uit Eindhoven], Jan Adriaens uit Heeze, beiden
te Haarlem.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 10, f~XXXIII, 9~februari 1593.} In 1589 had
Govert Jans, linnenwever uit Eindhoven, voor \f200 een huis in de
Annenstraat verkocht aan Jan Willems, linnenwever uit Helmond.\zn{\nha, \sa\
Haarlem, kast 19-169, f~147.} Aeltgen Everts verklaarde in 1594, dat zij in de
zomers van 1586 en 1587 had gediend als opperblekersmaagd op de blekerij {\em
inde Leck byde Zantpoort\/} van de weduwe van Lambrecht van Dalem.\zn{\nha,
\ona\ Haarlem 36, f~\2XXXVIII, 14~juli 1594.}
\item Govert Jans, linnenwever uit Gestel, woonachtig in de Annastraat, trouwde
op 28~november 1595 met Lijsbet Laureijns uit Brugge. Hun kinderen werden
gereformeerd gedoopt; Laureijns en Dirrick in 1609, 6~en 3~jaar oud. Hij
verklaarde in 1605 namens zijn vrouw Betgen Pauwels uit Brugge te zijn voldaan
door zijn zwager Gerardt Pauwels aangaande weesgeld van Brugge.\zn{\nha, \ona\
Haarlem 44, f~CLXXXIX, 6~september 1605.}
\item Govert Jans uit Helmond woonde in 1606 als schoenmaker te
Haarlem.\zn{\rhce, \sa\ Helmond 3819, f~60\vo, 19~oktober 1606. \nha, \ona\
Haarlem 49, f~LXIX, 3~februari 1612.} Hij legde in 1615, ongeveer 80~jaar oud,
een verklaring af.\zn{\nha, Oudemannenhuis Haarlem 29, 17~november 1615.}
Mogelijk was hij identiek aan Gort Jans uit Helmond, wiens dochter Janneken bij
Beelken in 1601 gereformeerd werd gedoopt.

\item Govaert Janss\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-2, ongef., 9~november 1587.
Restant Ensched\'e O114, f~CXXV, 22~januari 1590.} uit Leende, poorter van
Haarlem, getuigde in 1585 bij de overdracht van het moederlijke bewijs van de
wezen van Joachim Janss uit Dommelen.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 32, f~CXLVI,
13~augustus 1585.} In hetzelfde jaar verklaarde hij dat Johanna van Leende,
weduwe van Pieter van Leende, aan Joost Matheus Thilaij, gehuwd met Janneken
Claes van Leende, haar nicht en erfgename, een obligatie van \f140 had gegeven
op Willem Aelberts, de zwager van Wouter Aerts, linnenbleker.\zn{\nha, \ora\
Haarlem 47-1, p.~22~november 1585.}
%In 1619 was Jan Goverts van Leent {\em scholtis tot
%Velsen\/}.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-4, f~\2XLIX\vo, 6~september
%1619.}
\item Govert Jans, linnenwever uit Myerloo (Mierlo), trouwde op 9~mei 1593 met
Heyltgen Adriaens. Hun dochter Heyltgen werd in 1594 gereformeerd gedoopt. In
1596 -- zij woonden toen als huurders in de Grote Houtstraat -- werden zij
beschuldigd van laster jegens een stadsgenote, die zij van hekserij betichtten.
Daarom werden zij voor eeuwig uit de stad verbannen. Medeplichtige was haar zus
Yken Adriaens, die was gehuwd met Jacob Adriaens [uit Vught].\zn{\nha, \ora\
Haarlem 54-1, deel~2, f~VI\vo, 10~mei 1596; f~VII, 15~mei 1596; f~IX, 24~mei
1596. \ora~66-1, f~133, 25~mei 1596. \ona\ Haarlem 11, f~\4XI, 2~mei 1596.} De
stadsgenote, Heyltgens en Ykens nicht Maryken Jans uit Oirschot, had volgens
Govert en Jacob Adriaens eerstgenoemde gestalkt, {\em roepende ende verwytende
den selven Govert, dat zyn moeder als tovenaerster gebrant was\/}.\zn{\nha, \sa\
Haarlem, Restant Ensched\'e O114a, f~\2XXII\vo, 8~februari 1596.}
%Govert was in 1595 getuige bij een transactie tussen Mierlose
%familieleden te Haarlem\zn{\nha, \sa\ Haarlem Restant
%Ensched\'e O114a, f~CLXXXVI, 27~september 1595.}, onder
%wie Goert Henricx van Mierlo.
%wiens dochter Adriaenken in 1634 werd beschuldigd van
%toverij. Zie sub Goort Henr.
\item Govart Jans, jonggezel uit Nuenen, woonachtig op de hoek van de Walensteeg
bij zijn meester Joost Jans, die zijn getuige was, werd in 1604 lidmaat van de
gereformeerde gemeente.\zn{\kr 99, p.~107, 16~januari 1604.} Zijn vrouw Jenneken
Jan Elsten uit Gorinchem, met wie hij op 25~juli hetzelfde jaar was getrouwd,
machtigde in 1605 Tonis Franciscus uit Hees (Heeze) om van de weduwe van Jan
Eymberts uit Oirschot een rente-achterstal te innen.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 20,
f~XXXIII\vo, 26~februari 1605.} Zij verhuisden in mei 1605 naar
Gorinchem.\zn{\nha, \dtb\ Haarlem 48, p.~273, 24~april 1605 en i.m., 1~mei
1605.}
\item Goort Jans, jonggezel uit Weert aan de Ossenmarkt, werd in 1597 lidmaat
van de gereformeerde gemeente; Frans Huberts [uit Weert in Brabant] was zijn
getuige.\zn{\kr 99, p.~22, 11~juli 1597.} Hij trouwde op 4~mei 1599 als
vrijgezel in de Koningstraat met Janneken Denys, jongedochter uit Goch in de
Gortestraat. Misschien was hij dezelfde als Govert Jans uit Wierdt (Weert), die
in 1585 als 11~jarige spoeler in de Brede Appelaarssteeg werkte.\zn{\nha,
Burgerweeshuis Haarlem 6, f~XLVIII.}
\item Govart Jans uit Weert aan de Achtergracht werd in 1609 lidmaat van de
gereformeerde gemeente.\zn{\kr 100, p.~3, 17~juli 1609.} Op 6~juli 1608 was hij
getrouwd met Janneken Joris uit Weert. Govert Jans, linnenwever uit Weert
(deze?), stelde zich in 1611 borg.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-4, f~LXI\vo,
8~augustus 1611.} Misschien was hij (of de vorige) identiek aan Goort Jans van
Lymelick\zn{\nha, \ora\ Haarlem 78-9, f~CXXXVI, 16~augustus 1614.}, die in 1613
samen met zijn broer Hans, woonachtig te Naarden, de nalatenschap van hun
grootmoeder Barbara Ketelaers (ge\"erfd via hun moeder Grietgen te Weert)
verrekende met hun zus Anneken (gehuwd met Wijnant Jans), broer Frans en
overleden broer Barnardinus van Lymelick.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 49, f~\2XXX,
6~mei 1613. Goorts moeder heette Grijetten Ketelers, dochter van Jan Ketelers en

Barbara (mededeling van Jacques Verstraelen te Weert).} Goort van Lymelick
(Limmelick, Lemeling), lijnwaadreder, woonde in de Bogaardstraat en was in 1609
en 1613 keurmeester van het langgaren namens de Brabanders.\zn{\nha, \sa\
Haarlem, Rood 211, f~CXLVI\vo, 30~november 1609; f~\2LV, 8~november 1613. Vgl.
Gildenarchieven Haarlem 332, z.d.} In 1634 kreeg hij een aanstelling als
uitdrager van blauwen.\zn{\nha, \sa\ Haarlem 216, f~159, 8~februari 1634.}
\item Goort Joosten\zn{\nha, \ora\ Haarlem 78-7, f~II$\rm^c$XXVI, 10~april 1608.
\sa\ Haarlem, Rood 461, no.~87, z.d. (mogelijk 1603).} uit Eindhoven kocht in
1608 van Jan Jacobs uit Helmond een huis in het Groot Heiligland.\zn{\nha, \ora\
Haarlem 78-7, f~\2XXVI, 10~april 1608.} Hij was linnenwever en garenkoper. In
1599 verrekende hij \f213 voor geleverd vlas met Sara Martens; Lysbeth Roeloffs,
weduwe van Goort, gaf in 1611 een kwitantie.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 78-6,
f~CXXXVI, 14~maart 1599; i.m., 30~augustus 1611. Vgl. \ona\ Haarlem 77,
f~LIII\vo, 10~maart 1606: Govert Joosten (zonder herkomstnaam), 33~jaar oud.}
Bij de doop (gereformeerd) van twee van hun kinderen in 1599 en 1601 werd hij
afkomstig van Goch genoemd. Op 18~februari 1610 is hij te Haarlem overleden. Ten
behoeve van zijn en Lysbeths kinderen (Jan Goorts, 12~jaar, en Aeltgen Goorts,
10~jaar) werd de nalatenschap ge\"inventariseerd. Deze gaf enig inzicht in zijn
handel: hij verkocht kamerijksdoek naar Amsterdam, stuurde lijnwaden en kantwerk
naar Rouen en leverde Vlaams vlas te Leeuwarden en {\em Dullex vlas\/} (uit
D\"ulken in Westfalen) te Franeker.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 69, ongef., 30~april
1610.} Hij had gewoond in De Rode Leeuw bij de beek op het kerkhof.\zn{\nha,
\ona\ Haarlem 82, f~CLIIII, 31~augustus 1611.}
\item Govart Lamberts\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Rood 463, no.~73, z.d. (te dateren
voor 1631). Restant Ensched\'e O114b, f~XXXII, 11~mei 1610: Goort Lamberts
zonder herkomstnaam, linnenwever, geboren rond 1579, had samen met Jan Jans uit
Gester (Gestel, Gesker?) een huis in de Jacobijnestraat gekocht. \ona Haarlem
55, f~350, 7~mei 1610.}, blauwwever uit Eindhoven, en zijn vrouw Grietje
Joosten\zn{\nha, \ona\ Haarlem 85, f~CLXVI\vo, 6~december 1614.} uit Nuenen aan
de Oude Gracht werden in 1606 lidmaten van de gereformeerde gemeente.\zn{\kr 99,
p.~130, januari 1606.} Hij was met haar als vrijgezel aan de Oude Gracht
getrouwd op 6~mei 1603. In 1609 was hij getuige bij het aannemen als lidmaat van
Hendrick Lamberts van Erp uit Eindhoven.\zn{\kr 99, p.~170, 7~januari 1609.}
%In 1639 machtigde Govert Lamberts van de Ven, koopman te Haarlem,
%de tweede boekhouder van het comptoir-generaal te Brazili\"e
%om met Henrick Ariaens Lely [uit Haarlem, zoon van Adriaen Henricxs
%Lely uit Eindhoven] te Pernambuca te verrekenen wat hij had
%ontvangen van
%Meeus Franssen Turenhout.\zn{\gaa, \ona\ Amsterdam
%1054, f~118, 4~oktober 1639.}
\item Govert Lenerts\zn{In 1637 bekende (deze?) Govert Leenderts, lijnwaadreder,
\f705 schuldig te zijn voor geleverde goederen: \nha, \ona\ Haarlem 134,
deel~II, f~XXXVI\vo, 16~februari 1637.}, linnenwever uit Eindhoven, geboren rond
1550, kreeg omstreeks 1585 samen met zijn vrouw Pietertgen Jans (28~jaar) en hun
kinderen Lysbet (7~jaar), Lenert (6~jaar) en Jan (4~jaar) wegens armoede steun.
Zij woonden in de Witte Herensteeg.\zn{\nha, Burgerweeshuis Haarlem 6,
f~XXXIIII\vo.} De kinderen waren gereformeerd gedoopt.
\item Goert Marcelis uit Lierop verkocht in 1603 onroerend goed in zijn
geboortedorp, ge\"erfd van zijn ouders Marcelis Verryt en Aelken
Goortss.\zn{\bhic, \sa\ Helmond 3818, no.~83, 20~september 1603.}
\item Govert Pieters en zijn vrouw Hendricksken Lenaerts, beiden uit Eindhoven,
waren in 1578 lidmaten van de gereformeerde gemeente. Zij woonde in de kamer van
Neel Franss in de Achterstraat.\zn{\kr 98, p.~19.} In 1581--1590 werd vier
kinderen uit hun huwelijk gedoopt.

\item Goert Roelofs\zn{\nha, \ona\ 18, f~CLXIIII, 23~september 1603. \sa\
Haarlem, Rood 461, no.~87, z.d. (mogelijk 1603).}, linnenwever uit Aelbeeck of
Alebeeck in Brabant (Aarle-Beek), later garenkoper, was een zoon van Roelof
Corneliss bij Janneken Goorts.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 37, f~III\vo, 8~augustus
1594; f~XCIIII, 12~april 1595.} Hij trouwde op 1~mei 1584 als vrijgezel met
Gryetyen Michiels, jongedochter uit Kampen. Hij trad in 1590 op als getuige van
Gevert Henricx uit Eindhoven.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 34, f~CLXXVI, 24~juli
1590.} Als linnenwever zonder herkomstplaatsnaam kocht hij in 1589 voor \f250
een kamer in de Gierstraat\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-169, f~143\vo. \ora\
Haarlem 76-28, f~LXXXIIII, 8~februari 1589.}, waar hij al een huis
bezat.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 78-4, f~CLXIII\vo, 8~mei 1589.} In 1591 verkocht
hij voor \f400 een huis in dezelfde straat.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-29,
f~LXXXI\vo, 31~december 1591. \sa\ Haarlem, kast 19-171, f~198\vo.} Een huis in
de Schagchelstraat kocht hij in 1601 voor \f1150 en verkocht hij in 1602 voor
\f925\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-33, f~LXXXVII\vo, 1~mei 1601. \ora~76-34,
f~V\vo, 5~maart 1602.} en het jaar daarna kocht hij voor \f1400 een huis in de
Grote Houtstraat op de hoek van de Peuzelaarsteeg.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-34,
f~XCI\vo, 13~januari 1603.} Hij was garenkoper in 1605. Toen ruilde hij met de
linnenbleker Willem Gysberts het laatst genoemde huis met een huis op hetzelfde
adres, waarvoor hij \f1200 toe moest geven.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-35, f~C,
3~mei 1605.} In 1587 woonde bij hem in het Crayenest Pieter Jacobs uit
Veldhoven\zn{\kr 98, p.~77, 3~juli 1587.}, in 1588 woonde Pieter Jans uit Deurne
bij hem\zn{\kr 98, p.~86, 7~oktober 1588.} en in hetzelfde jaar was hij getuige
voor Geeraert Jans uit Aarle-Beek.\zn{\kr 98, p.~85, 7~oktober 1588.} Bij het
testament van Adam Joris, linnenwever uit Eindhoven, getuigde hij in
1604.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 44, f~XLVII, 24~november 1604.} Zijn weduwe schonk
in 1608 namens haar en Goorts twee kinderen het vaderlijke erfdeel van haar man
aan diens vader.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 46, f~CLXXXVII\vo, 30~mei 1608.} Zij
verkocht in 1613 voor \f1300 een huis in de Bogaardstraat en verrekende,
geassisteerd door Goort Henricx uit Eindhoven, het vaderlijke versterf met haar
en Goerts kinderen Catelyntgen (gehuwd met Jacques Chette de jonge, bakker) en
Adriaentgen Goverts.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-41, f~LII, 18~februari 1613.
\ona\ Haarlem 24, f~XXV, 22~februari 1613.} In 1616, toen zij een kustingbrief
verkocht, werd zij bijgestaan door haar schoonzoon en voogd Gillis Willems,
linnenbleker, gehuwd met Adriaentgen Goverts.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 82-2,
ongef., 27~april 1616.}
\item Govert Thielmans\zn{\nha, \ona\ Haarlem 69, ongef., 27~februari 1604.
\ora\ Haarlem 47-4, f~\2LXI, 12~maart 1620.} uit Weert, geboren rond 1569,
vermeld in 1592 (toen hij voor \f150 een huis kocht aan de Oude Gracht), 1603,
1604 en 1613.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 43, f~CLXIII\vo, 19~maart 1604. \ora\
Haarlem 76-29, f~CLXXV, 6~december 1592. \ora~76-41, f~CL\vo, 1~november 1613.
\ora~82-1, ongef., 5~september 1613.} Hij was in juni 1603 sinds 10~maanden
weduwnaar van Grietgen Harmans uit Zwolle en bewees toen hun kinderen Thieleman
(8~jaar) en Jeremias (4~jaar) hun moederlijke erfdeel.\zn{\nha, \ona\ Haarlem
42, f~\2XXVIII, 14~juni 1603. Zie voor de kinderen ook: \ora\ Haarlem 47-4,
f~\2XXXIX\vo, 7~maart 1619; f~\2XLIIII, 7~mei 1619; f~\2XLV, 1~juni 1619;
\f~\2LXI, 12~maart 1620. Tiel Goverts was in 1615 lid van de kloveniers:
Schutterij Haarlem 30, f~52\vo.} Aan zijn zwager Jan Berchmans verkocht hij in
1604 zijn deel in een huis aan de Beekstraat te Weert.\zn{\gaw, \ora\ Weert
4713, ongef., 26~juni 1604. \nha, \ona\ Haarlem 54, f~161\vo, 14~juni 1604.} In
1622 was hij wijlen en verkochten genoemde kinderen voor \f320 twee huizen aan
de Oude Gracht tussen de Zijlbrug en de Raaksbrug.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-47,
f~CXLIIII\vo, 24~januari 1622. Vgl. \sa\ Haarlem, kast 32-9, rekening 1600,
f~XII.}
\item Govert Thomas uit Helmond buiten de Kruispoort werd in 1607 lidmaat van de
gereformeerde gemeente.\zn{\kr 99, p.~152, 5~oktober 1607.} Hij werd in 1616
opgenomen in het oudemannenhuis en overleed daar op 13~maart 1618; hij liet \f7
na.\zn{\nha, Oudemannenhuis Haarlem 39, f~19, 13~oktober 1616; f~19\vo.}

\item Guert Wijnants uit Helmond bij de Grote Houtpoort trouwde op 1~januari
1595 met Brechtgen Adams uit Rotterdam.
\item Goyvaert Wijnmans\zn{\rhce, \ora\ Eindhoven 1549-II, f~117\vo,
26~september 1577.}, ongehuwde linnenwever uit Eindhoven, werd in 1583 samen met
zijn zus Mayken, weduwe, ontvangen als lidmaat van de gereformeerde gemeente.
Zij woonden in de Zijlstraat in het poortje naast Griet Valken.\zn{\kr 98,
p.~37, 1~juli 1583.} Zij waren kinderen van Willem Jan Wijmans, schepen van
Eindhoven.\zn{Van Dijck, \ah Wijmans'', 107.} Jan Wynmans, hun broer, stierf
volgens een verklaring uit 1588 te Emden.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 33, f~CLXX,
5~april 1588.} Na 1588 verhuisde Goyvaert naar Danzig, waar hij in 1591--1611
als inwoner wordt vermeld.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e O114b,
f~LXXIIII\vo, 1~augustus 1611. \ona\ Haarlem 9, f~\2XXI\vo, 17~december 1591.
\ona~10, f~\5XXIX, 28~september 1594. \gah, \ora\ \db\ 1424, f~289\vo, 4~oktober
1601.} Anneken, zijn weduwe, kocht voor 1624 voor \f600 aandelen in de {\sc
wic.}\zn{\nha, \ona\ Haarlem 93, f~CXL, 6~juli 1623.}
%INVULLEN:kr van Willem of Wouter Wynmans? Zie DBL?
%\rhce, \ora\ Eindhoven 1550, f~94, 29~mei 1587: Jenneken x Dierck Dierckx,
%Henrick onmondig en Truycken onmondig, kinderen van Wouter Jan Wynmans en
%Luytken, delen, o.a. Den Arnt (De Arend) aan de Steenweg. Vgl. voor De Aer,
%verkocht op 24~maart 1603: \ora~1551, no.~742, z.d. (tussen de akten van
oktober %1610).
\item Goert Willems, linnenwever uit Schijndel, getuigde in 1594 bij het
testament van Pieter Jans, linnenwever uit Helmond.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 36,
f~CXCII, 9~maart 1594.} Balthus Wouter, linnenwever uit Helmond, noemde hem in
1599 zijn zwager.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 40, f~CLIIII, 1~november 1599.}
\item Govert Willems uit Weert was in 1603 getuige bij het testament van Henrick
Vestens en Ydtgen Alen uit Weert.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 42, f~CXCIII\vo,
20~april 1603.} In 1599--1610 werden zeven kinderen uit zijn huwelijk met Mayken
Ariaens uit Breda gereformeerd gedoopt.
\item Gommer Aerts, vrijgezel uit Helmond in de Raamstraat, trouwde op
2~augustus 1609 met Sara Fransen, jongedochter uit Haarlem in de Zijlstraat.
\item Gooswyn Bartelmeeus van Gennep\zn{\nha, \ona\ Haarlem 14, f~C, 6~mei 1599.
\ona~43, f~CXLI, 18~februari 1604; f~CLXIII\vo, 19~maart 1604. \ona~49,
f~CLXXXVII, 11~oktober 1612. \ona~50, f~CLII\vo, 20~november 1614. \ona~78,
f~XXXIIII\vo, 10~februari 1607. \ona~95, f~\2XCI\vo, 22~oktober 1624. \ona~126,
f~49\vo, z.d. (tussen de akten van september 1625). \ona~129, f~92, 1~november
1627; f~115\vo, 19~november 1627. \ora\ Haarlem 76-50, f~XVI\vo, 14~april 1625.
\gaa, \ona\ Amsterdam 137, f~92, 10~oktober 1614. \ona~198, f~167\vo, 11~oktober
1614. \ona~739, f~100\vo, 15~augustus 1623. \sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e
O114a, f~XIII\vo, 26~februari 1593. Melssen, {\em Het register van de
cijnzen\/}, 36. Melssen, {\em Kohieren van de honderdste penning van Gestel\/},
25.} uit Eindhoven, geboren rond 1554, was een zoon van Bartholomeus Gerit
Martens en Cathalijn Goessens. In 1571 deelde hij met zijn broers en zusters de
ouderlijke nalatenschap, waaronder huizen met land te Gestel, Eindhoven en
Zeelst.\zn{\rhce, \ora\ Eindhoven 1549, dl.~II, f~17\vo, 9~februari 1571.} Hij
kocht in 1592 voor \f2200 en de lasten van \f200 een huis in de Schagchelstraat;
dit huis, waar Emmerik uithing, verkocht hij in 1607 voor \f1600.\zn{\nha, \sa\
Haarlem, kast 19-172, f~192. \ora\ Haarlem 76-29, f~CLXX, 1~december 1592.
\ora~30, f~\2LXXVI\vo, 31~december 1594. \ora~76-36, f~CXLII, 29~december 1607.
Collectie eigendomsbewijzen te Haarlem 138, 1~augustus 1594; 29~december 1607.}
Hij handelde in linnen.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 12, f~CC, 25~september 1597.} In
1593 machtigde hij een koopman te Staden in Oostland (Stade, Nedersaksen) om te
Londen een schuld in te vorderen van een koopman die zijn factoor was geweest en
in 1595 stuurde hij zijn neef Reynier Frans Templer, koopman te Harlingen, naar
Londen om met zijn voormalige factoor te verrekenen.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 10,
f~\2XLIX\vo, 28~september 1593. \ona~11, f~LXXIIII, 31~maart 1595.} In 1596

lagen te Lissabon honderd stukken karsaai van hem, die 500~\pounds\ Vlaams waard
waren.\zn{Winkelman, {\em Bronnen voor de geschiedenis\/}, III, 84.} Voorts
handelde hij op La Rochelle en Rouen\zn{\nha, \ona\ Haarlem 11, f~\4LXXI,
16~juli 1596. \ona~14, f~XXXIIII\vo, 17~februari 1599; f~C\vo, 13~maart 1599.
\ona~15, f~LIX, 17~mei 1600. \ona~16, f~XVI\vo, 16~januari 1601. \ona~18,
f~XV\vo, 1~februari 1603. \ona~21, f~CXXIX\vo, 8~augustus 1608. \ona~75,
f~CLXXXIX, 16~december 1604. \ora\ Haarlem 47-3, f~281\vo, 6~juli 1607.} en
Antwerpen.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 18, f~CV\vo, 10~juni 1603.} Hij trok een
lijfrente op deze stad.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 22, f~CXXVI, 6~november 1609.
\ona~49, f~\2IIII\vo, 17~december 1612.} In 1585 en 1603 testeerde hij met zijn
vrouw Anna van Lathem ten gunste van elkaar en hun kinderen Barthelmees en
Cornelis; Anthonis van der Linde, zoon van zijn zuster, kreeg en
legaat.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 6, f~CXXV, 16~augustus 1585 (zij wonen aan de
Bakenessergracht). \ona~18, f~II$\rm^c$XLI, 20~december 1603.} Cornelis was
`innocent'\zn{\nha, \ona\ Haarlem 95, f~CXXXIIII, 3~juni 1624. \ona~100,
f~CLXXXVI, 27~november 1629. \ona~119, f~200, 3~november 1628. \ona~147,
f~XXII\vo, 3~november 1628 (erfdeling met zijn broer).} en Bartholomeus van
Gennep\zn{\gaa, \ona\ Amsterdam 218, f~132\vo, 18~juli 1622. \ona~240, f~171\vo,
29~december 1629; f~183, 24~januari 1630. \ona~242, f~13\vo, 1~juni 1630; f~117,
9~september 1630. \ona~622, f~23\vo, 2~september 1616. \ona~664-17, f~147, 3~mei
1630. \ona~671, f~11, 23~juni 1635. \ona~700B, f~449, 1~november 1630. \ona~747,
f~1190, 27~oktober 1624. \ona~739, f~100\vo, 15~augustus 1623. \ona~860, f~278,
31~oktober 1631. \ona~918, f~227\vo, 4~maart 1636. \ona~1058, f~20\vo, 4~januari
1641. \ona~1059, f~14\vo, 28~december 1640. Schepenen van Amsterdam,
Kwijtscheldingsregisters 30, f~19, 20~december 1662 (hij koopt een huis op het
Singel tegenover het Bushuis (nu Kloveniersburgwal). \nha, \ona\ Haarlem 131,
f~C\vo, 9~april 1629. \ora\ Haarlem 47-7, f~106, 21~december 1640. \ora~76-60,
f~CLXXIIII, 13~juni 1640: de kinderen van Bartholomeus en Anna ontvangen als
moederlijk bewijs het huis De Gulden Kop in de Schagchelstraat. \ona\ Haarlem
187, f~13, 19~februari 1643.} vestigde zich als koopman en assuradeur te
Amsterdam en trouwde met Annetje Pijnappel.\zn{Zij testeerden in Amsterdam in
1630 en 1633 ten gunste van hun kinderen Bartholomeus, Willem, Anna en Cornelis:
\gaa, \ona\ Amsterdam 578, p.~1093, 5~november 1633.} Hij keerde terug naar
Haarlem, waar hij in 1637 meedeed aan de tulpenmanie met de aankoop van 2~pond
{\em geel en root croonen\/} voor \f385, 1~pond {\em switsers\/} voor \f280,
3~pond {\em asen\/} voor \f380, \half~pond {\em Oudenaerden\/} voor \f1430,
1000{\em asen dito legranes\/} voor \f480, 1000~pond {\em gevleugelde
coornharts\/} voor \f2230, 70~asen {\em geplant kistemaecker\/} voor \12 em
410~asen geplant gevlamde {\em Nieulant\/} voor \54.\zn{\gaa, \ona~919, f~50,
28~januari 1637. Een asen = 0,048~gram.} Zijn moeder, Anna van Lathem, was een
zus van ridder Chaerles en jonkvrouw Catharina van Lathem.\zn{\nha, \ona\
Haarlem 51, f~LXXI\vo, 7~september 1616. Vgl. \ona~359, deel~23, no.~34, 1673:
Willem, Anna, de advocaat mr.~Cornelis en Philips van Gennop zijn erfgenamen van
Charles van Lathem, heer van Cours en Saint-Etienne.} Als vader en voogd van
genoemde kinderen verkocht hij in 1608 land te Zevenbergen.\zn{\nha, \ona\
Haarlem 21, f~II$\rm^c$XXVII, 16~april 1608. Vgl. \ona~50, f~CVIII, 1~april
1614. \na, Raad van State 14, ongef., 7~mei 1596.} Hij was inmiddels hertrouwd
met Naleken de Wijs\zn{\nha, \ona\ Haarlem 21, f~\2LXXXI\vo, 1~september 1608.
\ona~25, f~\4LII, 12~december 1617. \ona~27, f~CXXXIIII, 27~september 1620.
\ona~127, no.~189, 7~november 1626. \ona~147, f~XXXI\vo, 16~november 1628;
f~CXLI\vo, 26~juli 1629. \ona~148, f~XIII\vo, 21~juli 1631.} (De Wyes volgens
haar handtekening) uit Nijmegen, die van Michiel van Heinsberch een voorzoon Jan
van Heinsberch te Amsterdam had en in 1608 een huis in de Grotestraat te
Nijmegen verkocht.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 21, f~II$\rm^c$LXXXI\vo, 1~september
1608.} Zij had met haar eerste man in Goch gewoond.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 18,
f~CXIII, 10~juni 1603; f~CLI\vo, 3~september 1603.} In 1608 en 1612 compareerde
Gooswyn als oom van Lyntgen Geverts.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 46, f~CXXIX,
25~januari 1608. \ona~49, f~CXIIII\vo, 15~mei 1611.} Gooswyn woonde in de
Schagchelstraat in {\em den Vergulden Cop\/}, toen hij in 1609 de Amsterdamse
koopman Jan Munter\zn{De Savornin Lohman, \ah De oudste generaties'', 73-79.}
(zoon van Dyrck Jans Munter en zijn zuster Maeyken Bartholomeus, lijnwaadreders

en -kopers te Harlingen met commerci\"ele relaties in Haarlem, Engeland en
Spanje) machtigde in al zijn sterfhuiszaken; hij was toen ziek.\zn{\nha, \ona\
Haarlem 22, f~CLXIII, 3~december 1609. Vgl. \gaa, \ona\ Amsterdam 101, f~194,
4~januari 1606: Jan Munter geeft aan Gooswijn een lijfrente van \f30 per jaar.}
Met Naleken testeerde hij in 1611.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 23, f~CXV, 19~oktober
1611.} In 1628 maakte hij nog twee testamenten, het laatst in augustus op zijn
ziekbed.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 130, f~LXXXV, 1~april 1628; f~CLXXXIX\vo,
29~augustus 1628.} Twee maanden later was hij wijlen.\zn{\nha, \ona\ Haarlem
131, f~XXII\vo, XXII\vo, 31~oktober 1628.} Zijn weduwe volgde hem in 1640 in het
graf.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 153, f~45, 7~juli 1640.}
\item Goesen Gevarts, vrijgezel uit Eindhoven, trouwde op 25~juli 1583 met
Janneken Cusaerdt, jongedochter uit Ronse in Vlaanderen.
\item Goosen Gosens\zn{\nha, \ona\ Haarlem 54, f~110, 4~juli 1603. \ora\ Haarlem
76-42, f~XXXIII\vo, 13~februari 1615; f~\3XXXIIII\vo, 20~december 1616.
\ora~76-48, f~\2XXX\vo, 8~augustus 1623.} uit Sint Oijen Roij in de meierij van
Den Bosch (Sint-Oedenrode), geboren rond 1574\zn{\nha, \ona\ Haarlem 69, ongef.,
3~februari 1605. \ona~72, f~I, 3~februari 1605.}, kocht in 1608 van Joachim Jans
uit Dommelen voor \f680 een huis in de Korte Margarethastraat\zn{\nha, \ora\
Haarlem 76-36, f~\3XVI, 17~december 1608.}, waar hij herberg hield.\zn{\nha,
\ona\ Haarlem 91, f~\2II, 16~december 1620.} In 1615 werd hij benoemd tot een
van de nieuwe vinders (bestuursleden) van het tappersgilde en in 1625 werd hij
deken.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Rood 212, f~XLVII, 1~oktober 1615. Rood 213,
ongef., 1~oktober 1625.} In 1629 werd hij benoemd tot {\em vinder ofte assistent
vanden bierwerckers\/}.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Rood 213, ongef., 31~mei 1629.}
Hij testeerde in 1610 met zijn vrouw Janneken Jans Keijsers.\zn{\nha, \ona\ 56,
f~2, 11~september 1610. \sa\ Haarlem, Rood 212, f~XVIII, 15~oktober 1614.} {\em
Alle beijde wat sieckelijck naerden lichame, gaende tusschen de stoel ende het
bedde\/}, testeerden zij nogmaals in 1624. Zij woonden toen buiten de Kruispoort
en hadden geen kinderen. Janneken gaf een van haar erfgenamen, Theunis Aerts van
Helmond, wiens tante zij was, een prelegaat van \f150.\zn{\nha, \ona\ Haarlem
125, f~VII, 20~november 1624.} In 1613 liet Goosen getuigen verklaren dat
Lijsbeth Willems, vrouw van Ruth Aerts [uit Sint-Oedenrode], op haar sterfbed
aan hem een weefgetouw met een scheer had beloofd.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 56,
f~67, 17~juni 1612.} Buiten de Kruispoort had hij in 1617 voor \f1350 een huis
gekocht.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-43, f~XI\vo, 6~januari 1617. Vgl. \ora~76-49,
f~\2XLVII\vo, 31~december 1624.} Zijn erfgenamen, Jan van Roye te Grave en
Andries Pieters te Nijmegen, zoon van Pieter van Roye, verkochten in 1639 samen
met de erfgenamen van zijn vrouw (Willem Jans, gehuwd met Beeltgen Pieter
Goossens te Helmond) voor \f860 het huis De Bierdrager in de Korte
Margarethastraat (dat van de burgemeesters moest worden ontruimd), voor \f300
een kamer aan de stadsvesten, voor \f500 twee huisjes in het Jochem
Baltenssteegje, voor \f725 de herberg De Koetswagen buiten de Kruispoort met het
huisje daarachter en een mooie tuin, voor \f235 nog een huis buiten de
Kruispoort en voor \f80 een huisje in de Nieuwesteeg buiten de
Kruispoort.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-59, ff~CLXXVI\vo, CLXXVII, CLXXVII\vo,
CLXXVIII, CLXXVIII\vo, CLXXIX\vo, 30~mei 1639. Vgl. \ora~47-7, f~67\vo,
24~november 1638.}
\item Goossen Henricxs, linnenwever uit Gestel, ook afkomstig genoemd van
Eindhoven en Turnhout, was gehuwd met Grietgen Anthonis\zn{Op 30~maart 1580
werden Goossen en zijn vrouw Gryetyen Jans uit Turnhout lidmaten van de
gereformeerde gemeente (Hamers, \ah Lidmaten en attestaties'', 218.} uit
Turnhout, die in 1582 testeerde ten behoeve van haar voordochter en van haar
nadochter Lijsken Goossens. Getuigen waren Lucas Hespen, predikant, en Jacob van
Doorn Pieters, linnenwever uit Turnhout.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 31, f~XXXVIII,
21~september 1582.} Hij hertrouwde op 22~februari 1582 als Goossen Henricx uit
Turnhout met Metken Arndts, jongedochter uit \db. Zij woonde in het
Witteherenklooster, toen zij in 1583 lidmaat werd van de gereformeerde
gemeente.\zn{\kr 98, p.~38, 23~november 1583.} Goossen bezat in 1592 een huis

aan de Kraaienhorstergracht en verkocht in 1611 een huis op de hoek van de
Ursulasteeg en de Kraaienhorstergracht (voorheen bezit van het
Sint-Margrietenconvent).\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-29, f~CLXI, 5~oktober 1592
(vgl. \ora~76-30, f~XXXVII, 20~februari 1593). \ora~76-39, f~CII, 3~maart 1611.
\sa\ Haarlem, kast 32-9, rekening 1600, f~XVI\vo.} Metken testeerde in 1607 als
weduwe van Goossen Henricxs uit Gestel voor Eindhoven. De helft van de
nalatenschap bestemde zij voor de armen van de gereformeerde religie.\zn{\nha,
\ona\ Haarlem 55, f~115\vo, 9~juni 1607.} In 1611 werd Goossen Henricxs, die
zich toen afkomstig van Turnhout noemde, opgenomen in het oudemannenhuis. Hij
had meer dan 50~jaar in Haarlem gewoond. Zijn inbreng bestond uit \f39:19:0
contant geld en een rentbrief van \f50.\zn{\nha, Oudemannenhuis 29, 24~oktober
1611. Idem~39, ff~3 en 3\vo, 29~oktober 1611; f~4; lijst van bewoners,
29~oktober 1611.} Als Goosen van Thurenhout werd hij door de gereformeerde
kerkenraad op het matje geroepen, omdat hij met betrekking tot het legaat aan de
armen bij zijn vertrek naar het tehuis onoprecht zou hebben gehandeld.\zn{\kr
19, ongef., 14~augustus 1611.}
\item Goossen Henricx uit Stratum trouwde met Lysken Aerts, die in 1601
testeerde en haar dochter Annaken voor haar trouwe diensten haar lijfgoed en
andere roerende zaken gaf.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 41, f~LXXXVIII, 19~juli 1601.}
In 1610 ging zij, geassisteerd door haar zoon Jan Goossen Henricx, een
boedelscheiding aan met Annakens weduwnaar, Jacob Jans uit Veldhoven.\zn{\nha,
\ona\ Haarlem 48, f~LXXII, 8~september 1610.} In 1592 kocht (dezelfde?) Goossen
Henricx, linnenwever zonder plaatsaanduiding, een erf.\zn{\nha, \sa\ Haarlem,
kast 19-172, f~187\vo.}
\item Goossen Janss van Berckel\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-3, f~83\vo, 24~maart
1599; f~86, 22~april 1599. \ona\ Haarlem 109, ff~207 en 208, 13~juni 1618.
\rhce, \ora\ Eindhoven 1582, f~108\vo, 10~april 1610; f~110, 13~mei 1610.} is te
Eindhoven geboren in 1563 als zoon van Jan Goossen Goossens van Berckel en van
Stijntken Jans van Turnhout. Met zijn twee jaar jongere broer Wouter, {\em
opmaeckers van linnewaet\/}, verklaarde hij in 1590 ten behoeve van Daniel van
Vlierden uit \db, koopman te Haarlem, dat zij tien of twaalf dagen tevoren
achttien stukken Hollands linnen van elk ongeveer 50~el hadden opgemaakt,
namelijk gesneden, opgerold en gepakt in 45~stukken van 20~el. Van de oneffen
stukken schoot ongeveer 16~el over.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e
O114, f~CXIII\vo, 10~december 1590.} Hij heette in 1592 Goossen Goossens,
linnenpakker in de Bouwerijsteeg\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e O114,
f~\2XXV, 8~april 1592.}, en Goossen Jan Goossens, sinds 1593 lid van het
kloveniersgilde.\zn{\nha, Schutterij Haarlem 29-1, ff~12\vo, 30, 42, 54, 66.
Idem 30, ff~18 en 45.} In de loterij van 1606 was hij met 260~loten een van de
grootste afnemers; zijn leus was {\em Wat sal hij erven dat die aen elcken
kan(t) soecken tbederven van ons vaderlandt\/} en hij won een zilveren lepel en
een zilveren roemer van 6~loot.\zn{\nha, Oudemannenhuis Haarlem 3-35, no.~56.
Idem~11, p.~28.} Op latere leeftijd, in 1620, werd hij lidmaat van de
gereformeerde gemeente.\zn{\kr 100, p.~158, 10~januari 1620.} Hij testeerde in
1620 samen met zijn zieke zus Janneken\zn{\nha, \ona\ Haarlem 116, f~142, 4~juli
1620.} en nogmaals in 1626 ten gunste van zijn neef Jan Franchois van
Goch\zn{\nha, \ona\ Haarlem 57, f~233\vo, 29~april 1641. \ona~133, f~231\vo,
13~september 1631. \ora\ Haarlem 47-7, f~57, 16~juni 1638. Hij was gehuwd met
Stijntgen Thomas van Strijp, die in 1653--1656 zijn weduwe was: \ora~82-4,
ongef., 9~december 1656. \ona\ Haarlem 144, f~CLIII\vo, 27~juli 1653.},
lijnwaadpakker. Legaten gingen naar de gereformeerde armen (\f300), het
oudemannenhuis (\f15) en de kinderen van zijn broers wijlen Jan (\f400), wijlen
Wouter (\f700), wijlen Willem (\f1250) en meester Corstiaen (\f600, Corstiaen
zelf kreeg \f200). De meid, al jaren lang in dienst, werd bedacht met \f600.
Goossen woonde toen in de Zijlstraat.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 127, f~173\vo,
21~oktober 1626.} Het huis met de pakkerij in de Zijlstraat werd in 1631
gewaardeerd op \f5220.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-53, f~CXLII\vo, 10~juli 1631.}
Jan Franchois van Goch\zn{\nha, \ona\ Haarlem 133, f~81\vo, 11~april 1631.},

geboren rond 1597, werd zijn enige erfgenaam.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 133, f~178,
27~februari 1632.}
%\ora\ Haarlem 47-3, f~86, 22~april 1599: BROERS Goossen Jans en
%Jan Goossens van Berckel. Cf. akte 1592: Goossen Goossens vB pakker
\item Goossen Loyen\zn{\rhce, \ora\ Eindhoven 1549, dl.~II, f~76, 22~maart 1575;
f~81, 6~augustus 1576; f~96, 10~maart 1575; f~141, 18~augustus 1576; f~141\vo,
23~januari 1577.} (Goossen Lodewyck Jordens, Goesen Loedewycx van Broegel) uit
Eindhoven, geboren rond 1529, linnenwever, trouwde met achtereenvolgens
Magdalena Goessens van Rethi\zn{\rhce, \ora\ Eindhoven 1549, dl.~II, f~75\vo,
22~februari 1575.} en Anna Diricx van Hersel, beiden uit Eindhoven, de laatste
geboren rond 1533. In Eindhoven woonde hij in 1571 in het kwartier van De
Berg.\zn{Melssen, {\em Kohieren van de honderdste penning van Eindhoven\/}, 34,
37, 39.} Met zijn tweede vrouw testeerde hij in 1587 in hun woning (voor \f575
gekocht in 1582\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-26, f~CXLVII\vo, 9~januari 1582.}) in
de Brede Appelaarsteeg.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 7, f~CXCVIII\vo, 25~november
1587.} Beiden waren ziek, maar Anna overleefde: als weduwe belastte zij in 1588
haar huis in voornoemde steeg, {\em daert Witte Leeuken vuythangt\/}, met
\f90.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 78-4, f~CLI, 30~december 1588.} Zie voor hun
kinderen onder Lodewijck Goossens uit Eindhoven.
\item Goossen Willems\zn{\nha, \ora\ Haarlem 78-7, los bij f~LXXXVIII,
18~februari 1603: zonder herkomstnaam, kan ook de hierna volgende betreffen.
\ona\ Haarlem 43, f~XXI\vo, 14~~augustus 1603.}, linnenwever uit Eindhoven,
geboren rond 1558, kocht in 1589 voor \f380 een huis in de
Schagchelstraat.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-169, f~151\vo.} Hij kocht in
1596 voor \f225 een huis op de hoek van de Oude Doelstraat en de Nieuwe
Molenstraat, dat hij betaalde met 13~\pounds\ en dertien stukken wit lijnwaad,
waarvan de waarde was getaxeerd op \f341.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-176,
f~167. \ora\ Haarlem 76-31, f~CXL, 10~februari 1596.} In 1609 heette hij Rethy;
mogelijk was hij een zoon van Willem Jans van Retie uit Eindhoven. Hij kocht
toen een huis van Dirck Willems Verhoeven [uit Veldhoven] in de Margarethastraat
voor \f200 en verkocht er een voor \f725 in de Oude Doelstraat.\zn{\nha, \ora\
Haarlem 76-37, f~X, 5~januari 1609; f~X\vo, 6~januari 1609.} Hij bevrachtte in
of kort voor 1614 met anderen het schip van Claes Thoniss Slacht uit Medemblik
met wijn, brandewijn en azijn, ingenomen in Frankrijk, om naar de Republiek te
zeilen, maar schip en lading vergingen bij Rye (Sussex, Engeland).\zn{\gaa,
\ona\ Amsterdam 198, f~35\vo, 28~april 1614; f~39, 5~mei 1614.} In 1631 was hij
brandewijnstoker en testeerde hij met zijn vrouw Hilleken Resmans ten gunste van
hun kinderen Belijken Goossens (en haar dochter Hilleken Jans, opgevoed door
haar grootouders), Jan (buitenslands), Heijltgen (in 1623 getrouwd met Philps
Antheunis uit Breda, schoenmaker te Amsterdam), Jannetgen en Maeycken.\zn{\nha,
\ona\ Haarlem 147, deel~II, f~CLXII, 24~april 1631. Burgerweeshuis Haarlem 13,
24~april 1631.} In oktober 1632 wordt van Goossen Willems gezegd dat {\em vanden
heere de memorie es geslagen\/}; hun dochter Heijltgen ontving toen \f3000,
waarvoor zij haar ouders de rest van hun leven moest huisvesten en onderhouden
in hun huis in de Lange Margarethastraat waar de groene druif uithing\zn{\nha,
\ona~148, deel~1632, f~CXIII, 29~oktober 1632.}; hij had in april van dat jaar,
65~jaar oud, nog een getuigenverklaring afgelegd.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 133,
f~191, 26~april 1632.} In 1637 verkocht Maeijcken als weduwe van Jan Jans uit
Stramproij samen met haar broer Jan en haar zus Maijcken (gehuwd met Rogier de
Vos) voor \f960 driekwart van een huis in de Margarethastraat aan hun zwager
Philips Adriaens.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-57, f~LXXXVIII, 7~april 1637; vgl.
f~LXXXIX, 7~april 1637.} Jan Goossens Rethy, gehuwd met Abigael Jans, overleed
voor 1643 in Oost-Indi\"e\zn{\nha, \ona\ Haarlem 149, f~381\vo, 6~december
1642.}, waar hij al in 1632 verbleef. Belijtgen Goossens Rethij trouwde met de
linnenwever Andries Marcelis, met wie zij in 1638 testeerde.\zn{\nha, \ona\
Haarlem 135, f~LXI, 9~juli 1638.}
%INVULLEN:Willem Jan Goossens hieronder [broer van Hogaert] had een zoon
%Goossen Willems

\item Goossen Willems\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-2, ongef., 18~augustus 1594.
\ora~76-30, f~\3XXII\vo, 31~december 1594.}, linnenwever uit Wolroy, Walroy,
Wolderen, Walderen bij Eindhoven (Waalre), zoon van Willem Jacobs, maakte in
1584 met Femmeken Michiels uit Kampen, zijn vrouw, een testament, waarbij Jan
Jans, linnenwever uit Waalre, als getuige optrad.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 32,
f~\3, 8~juli 1584.} Hij verkocht in 1590 aan Aernt Thonis, linnenwever uit
Heeze, voor \f450 een huis in de Schagchelstraat.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast
19-170, f~166\vo.} In de Kraaienhorstersteeg verkocht hij in 1593 een huis voor
\f1025, inclusief huisraad ter waarde van \f25, gespecificeerd als {\em een
groote garen ketel, uuythangent berdt, coetsen ende anders\/}.\zn{\nha, \sa\
Haarlem, kast 19-173, f~186. \ora\ Haarlem 76-30, f~LXI, 5~maart 1593.} Voor
\f400 kocht hij in 1594 een erf in de Hagestraat en in dezelfde straat kocht hij
in 1595 voor \f1200 een huis met een tuintje en een put.\zn{\nha, \ora\ Haarlem
76-31, f~XXXIX, 21~januari 1595. \sa\ Haarlem, kast 19-174, f~199. \sa~175,
f~190\vo. \ora\ Haarlem 78-6, f~XCIX, 28~mei 1598.} In 1594 stond hij borg voor
zijn vader, Willem Jacops uit Geldrop\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-2, ongef.,
2~juli 1594.}, en in 1601 getuigde hij bij het testament van Pieter Aelbers,
linnenwever uit Dommelen.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 41, f~CXII\vo, 21~oktober
1601.} Samen met de mennonitische leraar Vincent de Hondt uit Roeselare kocht
hij in 1601 voor \f900 een huis aan de Oude Gracht.\zn{\nha, \ora\ Haarlem
76-33, f~XLVIII, 31~januari 1601. Vgl. \sa\ Haarlem, kast 32-13, rekening 1610,
f~XI\vo: zij bezitten samen huizen aan de Raaks, uitkomende op de Oude Gracht.}
Evenals De Hont was hij mennoniet.\zn{Stuve, \ah De dienaarschap'', 31.}
Femmetje Michiels, zijn weduwe, vermaakte in haar testamenten in 1603 en 1604
\f300 aan de armen van de gemeente van haar gezindte (de mennonieten), \f25 aan
de gemene armen en \f15 aan de armen van Kampen. Universele erfgenaam werd haar
dochter Aerntgen, maar als deze eerder zou sterven dan Femmetje, zouden de
doopsgezinde armen van Haarlem \f1200 erven, de gemene armen \f100 en het
weeshuis te Kampen \f100. Aerntgen maakte eensluidende legaten voor de
onderscheiden armen.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 43, f~LXXIX\vo, 15~november 1603;
f~LXXXI\vo, 19~mei 1604 (Aerntgen maakt ook legaten voor haar grootvader Willem
Jacobs en de kinderen van haar tante Lijsbeth Willems; erfgenamen van vaderskant
werden genoemde kinderen en Aerntgens ooms Jacob en Henrick Willems). \ona~44,
ff~XXXV\vo en XXXVI\vo, 25~oktober 1604.} In 1609 verkocht zij voor \f900 de
kamer op de hoek van de Hagestraat en Beekstraat {\em daer den lelyen Bosch
uythangt\/} en voor \f925 de kamer in de Hagestraat daarnaast.\zn{\nha, \ora\
Haarlem 76-37, f~CXCIIII, 19~december 1609; f~CXCV, 19~december 1609.}
Ariaentgen Gosens\zn{\gar, \ona\ Rotterdam 21, f~121, 7~juli 1618.}, zijn enige
overlevende kind, trouwde in 1615 met de mennoniet Esaias Jans van
Nottelen\zn{\gar, \ona\ Rotterdam 116, f~21, 30~juni 1618. \ona~112, f~13,
12~september 1636. \ona~327, f~96, 29~maart 1639. {\em Naamslyst der
doopsgezinde schryveren\/}, 72. Stuve, \ah Een roepende in de woestijn'' 230.},
glazenmaker en zijdelakenlaker te Rotterdam. Zij verkocht in 1621 voor \f1894 de
helft van een bierbrouwerij aan de Oude Gracht, die wijlen haar vader in 1601
had gekocht.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-47, f~CVII, 4~december 1621. \gar, \ona\
Rotterdam 53, no.~228, 27~mei 1621.} Esaias was een zoon van Jan Baernts van
Nottelen, garenkoper, en Anneken Wouters Verhoeven uit Valkenswaard.\zn{\nha,
\ona\ Haarlem 81, f~XXXVII\vo, 1~april 1610.} Ariaentgen droeg in 1621 het
beheer over van de helft van het huis {\em de Brouwerye\/} aan de Oude Gracht,
ge\"erfd van haar vader, waarin diens doopsgezinde gemeente placht bijeen te
komen.\zn{\gar, \ona\ Rotterdam 53, f~204, 23~mei 1621.} In 1625 was zij
mede-erfgename van haar oom van vaderskant Jacob Willems, die was overleden te
Deventer en als weduwe Baerntgen Bovendorps achterliet.\zn{\nha, \ona\ Haarlem
126, f~172, 26~december 1625.}
\item Joris van Dommelen en zijn vrouw Lynken Thyssen uit Stippen
(waarschijnlijk Stippent, dat is Stiphout) in de Warmoesstraat in het
Bullebaksteegje werden in 1594 met attestatie van Gorinchem lidmaten van de
gereformeerde gemeente.\zn{\kr 98, p.~141, 8~juli 1594.}

\item Joris Philips, jonggezel uit Eindhoven, trouwde op 23~april 1606 met
Lysbeth Thunis, jongedochter uit Maris (Maarheeze). Zij woonden in de
Gierstraat. In 1614, toen hij gereformeerd lidmaat werd, woonde hij in de
Annastraat.\zn{\kr 100, p.~71, 26~maart 1614.} Hij woonde in de Frankesteeg,
toen hij op 15~januari 1612 hertrouwde met Aeltgen Jans van Oosterzee tussen de
Kampen, weduwe van Jan Cornelis.
\item Heyman Goorts (Yman, Uman), jonggezel uit Stiphout in de
Zoetemelkwittebroodsteeg, linnenwever, werd in 1596 met Thuenis Willems,
getouwmaker [uit \db] als getuige, lidmaat van de gereformeerde gemeente.\zn{\kr
99, p.~11, 12~juli 1596.} Hij trouwde op 6~mei 1598 met Lysbeth Ariaens uit
Woensel. Zij was in 1594 als jongedochter in de Magdalenasteeg lidmaat geworden
van de gereformeerde gemeente; Tylman Hendricx [uit Woensel] was getuige.\zn{\kr
98, p.~140, 6~juli 1594.} Aan de Kraaienhorstergracht bezat Uman een
huis.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 78-7, f~CVIII\vo, 12~november 1605.}
\item Heyndrick Abrahams, linnenwever uit Eindhoven, trouwde op 22~september
1598 als vrijgezel in het Kleine Heiligland met Anneken Jans, jongedochter uit
Leende in de Gierstraat. In 1602 was een stuk linnen van hem in beslag
genomen.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-3, f~161\vo, 2~januari 1602.} Hij was een
zwager van Jan Verbrugge (van Brugge) uit Leende en kocht in 1602 samen met hem
een huis in de Koningstraat.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-33, f~II$\rm^c$III\vo,
20~februari 1602. \ora~76-35, f~XI, 24~juli 1604. \ora~78-7, f~LXXXVI, 30~maart
1605.} Hij ondertrouwde op 23~oktober 1605 met Sara Maes uit Antwerpen, weduwe
van Abraham Massaert; zij woonden toen in de Koningstraat. Wegens schuld voor
gekocht lang garen belastte hij in 1606 zijn huis in de Koningstraat met
\f559:18:0.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 78-7, f~CXV, 6~februari 1606.} In 1635
verklaarden enkele bekenden dat zij Heyndrick en zijn vrouw al 30~jaar kenden.
Zij hadden altijd hard gewerkt -- hij als linnenwever en zij met het leren
kantwerken aan meisjes --, maar waren nooit lieden van middelen of kapitaal
geworden; onbekend was, of zij onroerend goed bezaten.\zn{\nha, \ona\ Haarlem
133, f~414, 15~februari 1635.}
\item Henrick Adams uit Weerdt in Brabant (Valkenswaard) kocht in 1609 voor
\f975 een kamer in de Hagelstraat (Hagstraat) en verkocht deze voor \f750, in
1636.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-37, f~CXCV, 19~december 1609. \ora~76-57,
f~XI\vo, 28~januari 1637.} Hij testeerde in 1632 met zijn vrouw Anneken Mabu
(Mabe, Maebe) ten gunste van elkaar en hun kinderen Heyltgen, Aeltgen,
Franchois, Adam, Samuel en Anneken Henricx, van wie de drie eersten al waren
getrouwd. Zij woonden in de Grote Houtstraat.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 120, f~55,
14~september 1632. \ona~148, f~CIIII\vo, 14~september 1632.}
\item Henrick Adriaens, linnenwever uit Boxtel, trouwde met Mayken Henricx. Hun
collaterale erfgenamen verkochten in 1604 een huis in de Molensteeg.\zn{\nha,
\ora\ Haarlem 76-34, f~II$\rm^c$XLIIII, 14~februari 1604.} Henrick had dat in
1602 voor \f150 gekocht van Jan Gerrits uit Helmond.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 7633, f~II$\rm^c$IIII, 6~februari 1602.}
\item Hendrick Adriaens, vrijgezel uit Eindhoven in de Drapenierstraat, werd in
1592 lidmaat van de gereformeerde gemeente.\zn{\kr 98, p.~122, 9~oktober 1592.}
Hij kan identiek zijn aan Henrick Adriaens van bij Eindhoven, die in 1584 als
15~jaar oude spoeler op de Krocht een eenmalige bijstandsuitkering
ontving\zn{\nha, Burgerweeshuis Haarlem 6, f~XXXV.}, en/of Henrick Adriaens uit
Strijp, linnenwever, die in getuigde bij het testament van Cornelis Henricx uit
Erp.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 41, f~CLXI\vo, 6~februari 1602.}
\item Hendrick Adriaens uit Reusel, woonachtig te Rotterdam, trouwde op
23~februari 1599 te Haarlem met Janneken Franssen, jongedochter uit Turnhout in
de Kleine Houtstraat. Zij woonden later te Rotterdam, waar zij in 1607
testeerden.\zn{\gar, \ona\ Rotterdam 25, f~11, 9~januari 1607.}

\item Heyndrick Aelberts uit Dommelen leerde in 1586 als 12-jarige spoelen bij
Syken Corstens in de Witte Herensteeg, maar verdiende te weinig om rond te
komen.\zn{\nha, Burgerweeshuis Haarlem 6, f~XXXIII\vo.} Hij ondertrouwde op
20~april 1603 als weduwnaar aan de vesten bij de Schalkwijkerpoort met Amereijns
Jans uit Haarlem, maar het huwelijk werd verhinderd. Hij hertrouwde op 22~juni
1625 met Grietjen Abels uit Emden, weduwe van Claes Janssen; zij woonden toen
bij de Schalkwijkerpoort. In 1625 werd hij gereformeerd lidmaat en woonde hij
bij de Scheepmakersdijk.\zn{\kr 100, p.~296, 10~oktober 1625.}
\item Hendrick Dries uit Leende woonde in 1602 in Haarlem.\zn{Coenen, {\em
Leende\/}, 62. In 1606 kocht een Hendrick Driess in de Oude Doelstraat achter
het Sint-Annaklooster zeven loten voor het oudemannenhuis: \nha, Oudemannenhuis
Haarlem 3-29, no.~1.}
\item Henrick Toeniss uit Buele (Budel), 9~jaar oud, verdiende in 1585 als
spoeler bij Aert Henricks in de Sint-Michielsstraat (Lange Annastraat) te weinig
om zichzelf te bedruipen.\zn{\nha, Burgerweeshuis Haarlem 6, f~XXIII\vo.}
Vermoedelijk is hij identiek aan de linnenwever Henrick Thonis, die in 1603,
25~jaar oud, klant was van de herberg Budel van Reynert van Budel bij de
Zijlpoort.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 74, f~CVII, 23~juli 1603.}
\item Heindric Thuens, weduwnaar uit Eindhoven, woonachtig {\em inde Margrieten
Cuyl met Daniel\/}, werd in 1588 lidmaat van de gereformeerde gemeente.\zn{\kr
98, p.~81, 15~april 1588.}
\item Hendrick Thunissen, weduwnaar uit Weert bij de Oude Doelen, trouwde op
12~mei 1602 met Mayken Rogiers de Busere uit Roeselare bij de Grote Houtbrug,
weduwe van Pieter de Vlaminck. Hij woonde in 1593 als Henrick Thonis, kleermaker
uit Varkensweert (Valkenswaard), 56~jaar oud, in het huis van Arys Pouwels in de
Gierstraat.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e O114a, f~LVII\vo,
14~oktober 1593.}
%\item Henrick Aerts, wever, kocht in 1592 voor \f208 een erf in de
%Kampen.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-172, f~162.}
\item Meester Henrick Aerts\zn{\rhce, \ora\ Eindhoven 1582, f~35, 1~september
1609. \nha, \ona\ Haarlem 35, ff~CLXXXVI en CLXXXVII\vo, 26~augustus 1592.
\ona~86, f~CLIII, 5~december 1615.} uit Boxtel, schoolmeester, werd in 1586 met
attestatie van Grave samen met zijn vrouw Janneken lidmaat van de gereformeerde
gemeente. Hij woonde toen in de Appelaarssteeg tegenover de Balie.\zn{\kr 98,
p.~60, 8~oktober 1586.} Hij kocht in 1595 voor \f2200~gulden een huis aan het
kerkhof.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-175, f~187\vo.} Samen met zijn vrouw
Janneken Willem Raessen uit Eindhoven testeerde hij in 1603 ten gunste van de
langstlevende en van de kinderen van zijn bastaardzoon Tobias. Zij woonden aan
de noordzijde van de Grote Kerk.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 18, f~CXXVIII, 2~juli
1603.} Hij woonde in 1606 bij de Grote Kerk in het Stadhuis van
Antwerpen.\zn{\nha, Oudemannenhuis Haarlem 3-23, no.~49. Idem~3-45, no.~25.} In
1614 probeerde hij als participant in een scheepsbevrachting op Spanje van de
toen verongelukte Jacob Adriaens Backer te Amsterdam (schipper of
hoofdparticipant) zijn aandeel te ontvangen.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 85,
f~XII\vo, 8~februari 1614.} Eind 1622 verkocht hij ten behoeve van zijn
crediteurs voor \f3800 zijn huis De Zwarte Raaf aan de noordzijde van de Grote
Kerk.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-48, f~XLI, 13~december 1622.} Hij had ernstige
financi\"ele problemen, wat blijkt uit de hypotheken waarmee hij zijn huis had
belast: jaarlijks \f60 in 1618, \f37\half\ in 1620, \f43:15:0 in 1621, \f31 en
\f15:2:8 in 1622.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 78-10, f~LXXXVI\vo, 23~april 1618;
f~\2XXI, 4~juli 1620. \ora~78-11, f~XIX\vo, 29~april 1621; f~LXXVI, 8~januari
1622; f~LXXXV, 26~februari 1622.} Ook anderszins ging het hem slecht, want hij
werd in 1622 ontzet uit zijn ambt van voorzanger in de Janskerk.\zn{\nha, \sa\
Haarlem, Rood 212, f~281, 7~juni 1622.}

\item Henrick Aerts\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-29, f~XXVI\vo, 21~maart 1591.},
linnenwever uit Eindhoven, was in 1604 wijlen en liet een failliete boedel na.
Het weeskind van hem en zijn eveneens overleden vrouw was opgenomen in het
Heilig-Geesthuis. Ten behoeve van dit gesticht werd voor \f120 een huis in de
Oude Molensteeg verkocht.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-34, f~II$\rm^c$II,
24~december 1604. \ona\ Haarlem 43, f~CLXIIII, 26~maart 1603.}
\item Hendric Aerts uit Helmond was gehuwd met Geertruyt Jacobs. Deze werd in
1595 als weduwe lidmaat van de gereformeerde gemeente.\zn{\kr 98, p.~153, 7~juli
1595.}
\item Hendric Aertssen, vrijgezel uit Strijp in het Groot Heiligland, werd in
1593 lidmaat van de gereformeerde gemeente.\zn{\kr 98, p.~130, 16~juli 1593.}
\item Henrick Aertssen, linnenwever uit Veldhoven in de Korte Zijlstraat,
inwonend bij Baltus Pauwels, werd in 1591 lidmaat van de gereformeerde gemeente.
Hij was toen ongehuwd\zn{\kr 98, p.~114, 18~oktober 1591.} Hij woonde in 1596 in
het Crayenest.\zn{\nha, \dtb\ Haarlem 47, p.~319, 25~augustus 1596.} In 1602
verklaarde een makelaar in webben dat Henrick een aantal jaren tevoren Haarlem
had verlaten en hem had opgedragen zijn weefgetouw aan de koopman Lenaert
Willems [uit Eindhoven] te geven als aanbetaling op zijn schulden.\zn{\nha,
\ona\ Haarlem 17, f~LXXXIX, 20~mei 1602.}
\item Hendrick Aerts uit Zeelst aan de Ossenmarkt trouwde op 7~juni 1594 met
Trynken Hendrickx uit Goch.
\item Henrick van Asten, linnenwever uit Helmond, woonachtig in het
Sint-Annenklooster, werd in 1587 lidmaat van de gereformeerde gemeente. Getuige
was Pieter Henricx van Helmond.\zn{\kr 98, p.~73, 3~juli 1587.} In 1586 kregen
Henderick van Asten, een wever van 50~jaar, zijn vrouw Aelken (34-jaar) en hun
kinderen Geraert (11~jaar), Anneken (9~jaar), Mariken (5~jaar) en Trijnken
(3~jaar), woonachtig op de Voldergracht, een bijstandsuitkering.\zn{\nha,
Burgerweeshuis Haarlem 6, f~IX\vo.}
\item Hendric Bogaerts, vrijgezel uit Budel in de Spaarnwouderstraat, trouwde op
25~mei 1603 met Tryn Hendrix, jongedochter uit Goch in de Molenstraat.
\item Hendrick Corsten\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-42, f~XV\vo, 27~januari 1615.},
vrijgezel uit Helmond in het Sint-Annaklooster, trouwde op 2~november 1604 met
Fijcken Rijckaers, jongedochter uit Emden aan de Ossenmarkt. Hij woonde in 1608
buiten de Kruisstraat.\zn{\nha, \dtb\ Haarlem 48, p.~288, 10~augustus 1608.} Zij
woonden op de Jansweg voorbij de Nieuwesteeg, toen zij in 1613 lidmaat werden
van de gereformeerde gemeente, met attestatie van Lier bij Emden.\zn{\kr 100,
p.~54, 10~januari 1613.} In hetzelfde jaar werd Hendrick be\"edigd als
bierkruier.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Rood 211, f~\2XLVI, 25~juli 1613.}
\item Hendrick Stoffels\zn{\nha, \ora\ Haarlem 78-9, f~XXVI, 4~januari 1613.},
jonggezel uit Eindhoven in het Klein Heiligland, trouwde op 22~november 1609 met
Anneken Hendricks Huyskens uit Goch aan de Ossenmarkt, dochter van Henrick
Huyskens van Kempen, garenkoper te Goch, en van Henrickjen Damen uit Venlo,
weduwe van Jan Vrients uit Eindhoven (zie aldaar). In 1617 testeerde haar moeder
als weduwe ten gunste van haar kinderen Metgen (gehuwd met Pieter Langedult uit
Breda), Anneken, Hilleken (gehuwd met Michiel Lenaerts), Willem en Henrick.
Aangezien de laatste {\em simpel ende slecht es inden verstande ende zulcx
onbequaem omme den cost te verdienen\/}, moesten zijn broer en zusters elk jaar
samen \f240 aan zijn onderhoud bijdragen.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 51,
f~CXXIIII\vo, 13~januari 1617.} Hendrick en Anneken testeerden in 1614.\zn{\nha,
\ona\ Haarlem 50, f~LXX\vo, 29~januari 1614.} In 1612 -- zij woonden toen in de
Zijlstraat -- werden zij lidmaten van de gereformeerde gemeente.\zn{\kr 100,
p.~47, 20~april 1612.} Namens de Brabanders werd hij in 1627 tot diaken
gekozen.\zn{\kr 20, ongef., 15~maart 1627.} Hendrick verkocht in 1639 voor

\f4500 het huis in het Groot Heiligland, dat hij in 1613 voor f4300 had
gekocht.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-41, f~V, 4~januari 1613. \ora~76-59, f~LIII,
12~februari 1639.} Hij was in 1635 en 1636 namens de Brabanders lid van het
kiescollege voor keurmeesters van het lange garen.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Rood
217, f~60\vo, 14~november 1635; f~126, 10~november 1636.}
\item Henrick Cornelis\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-30, f~LXXXIX, 24~augustus
1593.}, linnenwever uit Eindhoven, woonde in 1588 in het
Sint-Annenklooster.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-2, ongef., 22~juli 1588.} Hij
kocht in 1593 voor \f96 een erf in de Molensteeg.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast
19-173, f~194.} Hij was in 1596 getuige van Hilleken en Jan Jans uit
Breugel.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 11, f~IIII$\rm^c$XI, 2~mei 1596.} Zijn weduwe
Maritgen Pieters hertrouwde met Jan Aelberts, linnenwever uit Groningen, en
verkocht in 1606 twee loodsen in de Molensteeg in de Voorkamp.\zn{\nha, \ora\
Haarlem 76-35, f~II$\rm^c$, 13~april 1606.}
\item Hendrick Cornelis, jonggezel uit Helmond, ondertrouwde op 10~juli 1601 met
attestatie van Dordrecht met Geertken Jans uit Grol (Groenlo).
\item Hendrick Corneliss, weduwnaar uit Woentsel (Woensel), trouwde op 9~maart
1592 met Mayken van de Molen, weduwe uit Dendermonde.
\item Henrick Gillis\zn{\nha, \ona\ Haarlem 86, f~XII, 9~februari 1615. \ona~87,
f~LI\vo, 7~mei 1616; f~CLXIIII\vo, 27~december 1616. \ona~88, f~CLXVIII,
10~november 1617. \ora\ Haarlem 47-4, f~CLII\vo, 12~december 1614. \ora~78-9,
f~CXIIII\vo, 12~mei 1614. \ora~78-10, f~CXII, 6~augustus 1618. Van Booma, {\em
consilio clandestina\/}, I, 340.}, vlas- en garenkoper uit Eindhoven, een enkele
maal Van Schijndel genoemd, erfde van zijn vader een huis aan de kerkhof bij de
school te Eindhoven.\zn{Melssen, {\em Het register van de cijnzen\/}, 13.} Zijn
vader, Gielis Henricxsen de Kremer\zn{Van Booma, {\em Communio clandestina\/},
I, 221, 222, 224, 225.}, lakenkoper uit Eindhoven, was in 1575 te Goch
toegelaten \ah totten gehoir des goddelicken Woirts'' in de gereformeerde
gemeente.\zn{Van Booma, {\em Communio clandestina\/}, I, 205.} In 1596 werd hij
gekozen tot diaken\zn{Van Booma, {\em Communio clandestina\/}, I, 366.} en hij
wordt te Goch, woonachtig in de Hartogstra{\ss}se, gezien tot in 1599. \zn{Van
Booma, {\em Communio clandestina\/}, I, 365; II, 94, 98, 101.} In het laatste
jaar duikt hij op in Haarlem, waar hij zich moest verontschuldigen, omdat hij en
zijn echtgenote een vrouw hadden uitgescholden voor diefachtige hoer.\zn{\nha,
\sa\ Haarlem, Rood 210, f~\2XVI, 21~december 1599.} Hij was koopman en wordt in
1614 ook garenzieder genoemd.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 78-9, f~CXIIII\vo, 12~mei
1614. Vgl. \ona\ Haarlem 43, f~CXXV, 23~januari 1604.} In zijn huis kochten
Haarlemse wevers in 1603 Fries garen, dat vochtig bleek te zijn.\zn{\nha, \ona\
Haarlem 43, f~XXI\vo, 14~augustus 1603.} In 1606 verkocht hij 48~gele noppen
voor 9~stuiver per el en vier stukken voor 9~stuiver min 1~duit per el, in 1610
had hij een vordering te Leeuwarden\zn{\nha, \ona\ Haarlem 45, f~LXXXI\vo,
16~juni 1606. \sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e O114b, f~XLI, 23~oktober 1610.}
en in 1617 en 1620 was hij een van de Haarlemse crediteuren van kooplieden te
Harlingen en Dokkum.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 87, f~CLXXIX, 5~december 1617.
\ona~91, f~CXCIIII\vo, 15~mei 1620. Vgl. voor een relatie te Leeuwarden: \sa\
Haarlem, Restant Ensched\'e O114b, f~XLI, 23~oktober 1610. In 1602 kocht
Hendrick Gillis, woonachtig te Harlingen, voor \f300 aandelen van de {\sc voc:}
Van Dillen, {\em Het oudste aandeelhoudersregister\/}, 220. Vier jaar later
verkocht Hendrick Gillis van Goch aan Cornelis de Haen voor \f600 aandelen in de
{\em voyagie\/} van Wybrecht Warwijck uit 1602, die inmiddels op naam stonden
van de {\sc voc:} \gaa, \ona\ Amsterdam 103, f~165, 31~augustus 1606.} Te
Leeuwarden waren kooplieden hem in 1610 en 1611 geld schuldig voor geleverd
Vlaams vlas.\zn{\hcl, \oa\ Leeuwarden gg005-34, 24~februari 1610; gg007-4,
5~februari 1611 (ook Dirck Bardoel en Lenaert Lenaerts [van den Poel] hadden
Vlaams vlas geleverd).} Hij was lid van het kloveniersgilde.\zn{\nha, Schutterij
Haarlem 29-1, f~72\vo. Idem 30, ff~5\vo, 8 en 41\vo.} Met zijn broer Corstiaen
Gillis, koopman te Antwerpen, erfde hij van zijn ouders een huis te

Eindhoven\zn{\nha, \ona\ Haarlem 75, f~LXXIII\vo, 22~mei 1604. (In 1628 was
Geertruydt Gillis van Schendel te Doel erfgename van haar broer Christiaen (\sa\
Haarlem, Restant Ensched\'e O114b, f~238\vo, 1~augustus 1628).}; deze broer,
Christiaen Gillis van Schijndel te Antwerpen, was in 1622--1624 superintendent
van het licent op het vlas van de Zuidelijke Nederlanden.\zn{\gah, \osa\ 252,
15~maart 1622. \osa~5446, 29~april 1623; 3~juni 1624. Vgl. \nha, Kerkenraad
Haarlem 19, ongef., 17~maart 1619: Henrick vraagt aan de kerkenraad een
aanbeveling bij het hof en de stad van Kleef om hem te helpen het met zijn broer
in die stad gemaakte akkoord uit te werken.} Christiaen Gillis te Antwerpen had
evenals zijn broer vlas naar Leeuwarden verhandeld.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 85,
f~CX, 26~augustus 1614; f~CVIII, 18~augustus 1614.}) Een andere broer, Gerrit
Gillis, woonde als koopman in de Hartogstra{\ss}e te Goch, waar hij en zijn
vrouw Anneken Frinss\zn{Aangezien zij uit Eindhoven kwam, zal de familienaam
Vrients zijn geweest. Vgl. \rhce, \ora\ Eindhoven 1582, f~87\vo, 15~maart 1610.}
lidmaten waren van de gereformeerde kerkenraadsvergadering\zn{\nha, \ora\
Haarlem 47-4, ongef., 21~augustus 1621. Oudemannenhuis Haarlem 4-40, no.~283.
Van Booma, {\em Communio clandestina\/}, I, 340, 365, 377 (hij wordt in juli
1598 buitengesloten van het avondmaal), 379, 384, 390, 396 (op 20~juni 1605
spreekt het consistorie haar ergernis uit \ah van wegen der copulation seiner
dochter, duer den pastoren geschiet''), 439, 442; II, 27, 28, 94, 98, 101, 106,
108, 112, 114, 116, 120, 123, 127, 130, 133, 137, 141, 149, 153, 157, 162, 166,
171, 176, 180, 186.}; hij handelde onder meer in Helmondse lijnwaden.\zn{\na,
Raad van State 2552, f~157\vo, 27~februari 1597; vgl. f~118, 3~augustus 1596.}
Samen met Henrick werd hij in 1593 en 1594 aangesproken door het consistorie van
Goch op het armenlegaat, dat hun halfbroer Wolter had vermaakt.\zn{Van Booma,
{\em Consilio clandestina\/}, II, 346, 359.} Willem Josephs [van Goirle] te
Eindhoven noemde hem in 1617 zijn cozijn.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 87, f~XXI,
6~februari 1617.} In 1610 werd het door hem gehuurde huis in de Damstraat waar
de sleutel uithing verkocht voor \f3250, waarna hij voor \f4300 het huis De
Eenhoorn op het hoofd in de Damstraat kocht.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-38,
ff~XXIIII en XXV, 14~januari 1610. Vgl. \ora~78-8, f~LXXIX\vo, 14~januari 1610.
\ora~78-9, f~\2XXV\vo, 18~december 1615. \ora~78-10, f~CXXXIII, 14~december
1618.} Voor \f2937 kocht hij in 1617 De Vergulde Zwaan aan het Spaarne, welk
huis hij in 1618 verkocht voor \f2325.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-42,
f~XLIIII\vo, 3~februari 1617. \ora~76-44, f~LXXXII\vo, 2~november 1618.
\ora~78-10, f~XV, 3~februari 1617.} Op zijn ziekbed testeerde hij in 1613 met
zijn vrouw Willemtgen Harmans Goltz uit Venlo (met wie hij op 10~november 1590
te Goch was getrouwd\zn{Van Booma, {\em Communio clandestina\/}, I, 451.} ten
gunste van de langstlevende en hun kinderen Gillis (geboren in 1597), Metgen,
Hester, Sara, Jan, Franchois en Truijtgen, van wie de laatste haar huwelijksdote
reeds had ontvangen. Zij woonden {\em opt hooft tegens over de
craen.\/}\zn{\nha, \ona\ Haarlem 84, f~XCVI\vo, 28~augustus 1613. \nha,
Oudemannenhuis Haarlem 3-39, nrs.~3, 4 en 5. Idem 3-90, no.~216.} De garenkoper
Hans Severijns\zn{\nha, \ona\ Haarlem 87, f~II, 5~januari 1616. \ora\ Haarlem
47-5, f~108\vo, 13~mei 1625; f~126\vo, 16~september 1625 (zijn insolvente
boedel).}, die op 8~mei 1610 was getrouwd met Truytgen Henricx, stelde zich in
1622 borg voor zijn schoonvader Hendrick Gillis.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-5,
f~13, 13~april 1622.} Sara Hendricks van Schendel trouwde met Pieter Jans van
Aelst, met wie zij testeerde in 1650 en 1659.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 343, f~90,
24~maart 1659.} Zoon Gillis Henricxs van Scheindel trouwde met Margrieta de
Vogelaer(s)\zn{\gaa, \ona\ Amsterdam 170, f~26, 3~november 1623. \ona~842,
ongef., 20~mei 1631.}, dochter van Gasper de Vogeler.
\item Henrick Jelis\zn{\nha, \ora\ Haarlem 78-9, f~CXXIIII\vo, 23~juni 1614.},
linnenwever uit Leende, later blauwwerker, trouwde op 24~februari 1591 met Anna
Jans, jongedochter uit Gemert. Hij kocht in 1594 voor \f1500 een huis aan het
Groot Heiligland, dat hij in 1611 verkocht voor \f1700.\zn{\nha, \sa\ Haarlem,
kast 19-174, f~188. \ora\ Haarlem 76-30, f~\2LX\vo, 31~december 1594.
\ora~76-39, f~CLXXXIII\vo, 28~april 1611.} In 1611 kocht hij voor \f1825 een
huis in de Lakenstraat, dat hij in 1620 voor \f1078 verkocht.\zn{\nha, \ora\
Haarlem 76-39, f~CXXII\vo, 14~maart 1611. \ora~76-46, f~CXVIII, 5~december

1620.} Anna Jans {\em int Vlashuijs\/}, uit Gemert, had in 1589 gesolliciteerd
naar een plaats als omdrager van webben en linnen, aanvankelijk tevergeefs, want
zij kon geen borgen vinden, maar later stonden Pieter Vrients uit Eindhoven,
Pieter Aerts uit \db\ en Lenaert Jans uit Eindhoven {\em int Vlashuijs\/} voor
haar in.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Rood 210, f~II, 3~februari 1589; f~XXX\vo,
3~februari 1590.} Henricks huizen in de Lakenstraat en de Spaarnwouderstraat
belastte hij in 1613, 1615 en 1618 met rentes.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 78-9,
f~LXIII, 20~augustus 1613. \ora~78-10, f~LXXVIII\vo, 3~maart 1618; f~CLXVI,
30~januari 1615.}
\item Henrick Franss\zn{\rhce, \ora\ Eindhoven 1551, no.~113, 23~april 1594;
no.~139, 20~oktober 1594.} uit Eindhoven kocht in 1585 van Anthonis Henricx,
linnenwever uit Grave, een huis in de Zijlstraat (voorheen van het klooster van
de Zijl) voor de lasten van \f400.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-165, f~145.
\ora\ Haarlem 76-27, f~CXLI\vo, 30~april 1585.} In Eindhoven heette hij Henrick
Franssen Everaerts Boeckbynders en was hij in 1578 pachter van de bier- en
wijnaccijns.\zn{\rhce, \ora\ Eindhoven 1551, no.~39, 20~maart 1593.} Hij woonde
met zijn vrouw Janneken Boeckbinders in de Zijlstraat, toen zij in 1589 lidmaten
werden van de gereformeerde gemeente.\zn{\kr 98, p.~96, 29~september 1589.} Zij
verkochten in 1605 samen met hun zoon Frans de helft van een huis in de
Rosemarijnstraat te Eindhoven.\zn{\rhce, \ora\ Eindhoven 1581, f~18, 9~mei
1605.} In 1602 verzond Henrick Frans (zonder herkomstnaam) lijnwaad naar
Spanje.\zn{\nha, \ona\ 19, f~CLX, 29~oktober 1604.} Janneken was weduwe in 1600
en 1606.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 32-9, rekening 1600, f~XII\vo. \ona\
Haarlem 54, f~332, 14~januari 1606.} In 1608 werd het arrest opgeheven van
lijnwaden van Janneken en haar zoon Abraham Boeckbinders, die te Londen
berustten onder de Haarlemse koopman Anthonie Tierens.\zn{\nha, \ona\ Haarlem
46, f~CXCIIII, 7~juni 1608.} Janneken, weduwe, geassisteerd door haar zoon Frans
Henricx, verkocht in 1613 aan Denys Jans [uit Woensel] in Het Gulden Hoofd voor
\f2350 een huis of kamer in de Zijlstraat, voorheen van het klooster van
Zijl.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 76-41, f~XLV\vo, 26~januari 1613.}
\item Henrick Frans uit Leende, geboren rond 1571, werkte in 1596 als knecht op
de linnenblekerij van Harman Diricx uit \db\ in de banne van Heemstede.\zn{\nha,
\sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e O114, f~\2XXVIII, 23~april 1596.}
\item Henrick Garbrants uit Veldhoven kocht in 1590 van Lenart Adriaens uit
Vught voor \f442 een huis in de Jansstraat.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-170,
f~188.}
\item Heindrick Gerrits uit Buyl (Budel) in de Korte Zijlstraat werd in 1606
lidmaat van de gereformeerde gemeente. Getuige was zijn broer Herman.\zn{\kr 99,
p.~132, 24~maart 1606.} Hij trouwde op 16~april van dat jaar als vrijgezel met
Hilleken Pieters, jongedochter uit Goch. Zij hertrouwde op 25~oktober 1609 met
Denijs Aerts uit Veldhoven.
\item Heindrick Gerrits, linnenwever uit Gestel bij Eindhoven in de Koksteeg,
werd in 1588 lidmaat van de gereformeerde gemeente; getuige was Reynier Willems
[uit Breugel of Gestel.]\zn{\kr 98, p.~81, 13~april 1588.} Als Hendrick Gerrits,
weduwnaar uit Eindhoven, trouwde hij op 1~oktober 1602 met Susanna van Houte uit
Brugge, weduwe van Claes van de Weege. Zij woonden buiten de Kruispoort. In 1610
woonden Hendric Gerrits van Gestel en zijn vrouw Susanna buiten de
Schalkwijkerpoort en verhuisden zij naar Leiden.\zn{\nha, \dtb\ Haarlem 48,
p.~296, 23~mei 1610 en i.m., 4~juni 1610.}
\item Hendrick Gerrits Crijnss, vrijgezel uit Gestel bij Eindhoven, woonachtig
in de Kleine Houtstraat, werd in 1597 lidmaat van de gereformeerde gemeente.
Getuige was Hendric Wymans [uit Eindhoven].\zn{\kr 99, p.~19, 4~april 1597.}
\item Henderijck Gerryts Verscheil\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-3, f~119, 5~april
1600. Mason, {\em Gens Van der Scuylen\/}, 16, 28, 113, 124, 129, 131.}

(Verschaell; uit de familie Verschuyl), linnenwever uit Eindhoven, woonde in de
Zuiderstraat in het landdrostenhuis, toen hij in 1586 lidmaat werd van de
gereformeerde gemeente.\zn{\kr 98, p.~61, 10~oktober 1586.} Hij woonde in
dezelfde straat in 1585, toen hij een 11~jarige jongen uit Aalst tewerkstelde
als spoeler, maar te weinig betaalde om van te kunnen leven.\zn{\nha,
Burgerweeshuis Haarlem 6, f~VII\vo.} Hij was een zoon van Gerit Jans Verschuyl,
schepen van Eindhoven in 1571--1580, en van Neesken Michiels van der Schoot. In
eerst echt was hij gehuwd met Jenneken Lenaerts. Als weduwnaar uit Eindhoven
trouwde hij op 19~december 1599 met Perijntje Jans, jongedochter uit `Dromme'
(Drongen in Vlaanderen?); zij woonden in de Korte Houtstraat. Hij hertrouwde op
2~december 1601 met Griet Jacobs, jongedochter uit Hamont in het land van Luik,
en woonde toen in de Annastraat. Uit de huwelijkse voorwaarden uit 1601 blijkt
dat zijn voordochter Mayken bij Pryntgen Janss als moederlijk erfdeel (slechts)
\f2 had ontvangen, omdat haar bezittingen in de meierij lagen.\zn{\nha, \ona\
Haarlem 16, f~II$\rm^c$V\vo, 16~november 1601.} Met zijn derde vrouw testeerde
hij in 1613.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 49, f~\2XXXVIII\vo, 19~mei 1613.} Hij
trouwde in vierde echt op 13~april 1604 met Hendrickxken Heynrix uit Eindhoven,
weduwe van de kleermaker Adriaen Gerart Rheus uit
Breda; toen woonde hij in de Raamstraat. Zij testeerde in 1604, ziek op haar
stoel gezeten in haar woning in het Nieuweland, ten gunste van haar dochter
Maeijcken Adriaens.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 55, f~359, 6~juni 1610.} Hendrick
Gerrets Verscheijl werd, 66~jaar oud, in 1621 opgenomen in het
oudemannenhuis.\zn{\nha, Oudemannenhuis Haarlem 39, f~26\vo, 10~december 1621.}
In 1610 was de smalwever Joost Hendricks Verscheyl in het Klein Heiligland
aangenomen als lidmaat van de gereformeerde gemeente, met zijn vader als
getuige.\zn{\kr 100, p.~12, 7~april 1610. Vgl. \sa\ Haarlem, Rood 211, f~\2XLIX,
20~september 1613. \ora\ Haarlem 76-40, f~LXVII\vo, 14~februari 1612 (hij koopt
voor \f467 een kamer in de Doelstraat). \ora~78-10, f~V, 23~januari 1617.}
\item Henrick Gerrits uit Hees (Heeze) kocht in 1603 voor \f1125 een huis in de
Witte Herensteeg en verkocht het drie jaar later voor dezelfde prijs.\zn{\nha,
\ora\ Haarlem 76-34, f~CXXXIII\vo, 15~februari 1603. \ora~76-35, f~CLV,
8~februari 1606.}
\item Henrick Joris, linnenwever uit Helmond, geboren in 1559\zn{\nha, \sa\
Haarlem, Restant Ensched\'e O114a, f~CLXXVII\vo, 15~augustus 1595.} kocht in
1593 voor \f200 en de helft van de lasten van \f580 een huis in het Crayenest
van Henrick Jans uit Gestel.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-173, f~198\vo.} Hij
verkocht het een jaar later in ruil voor een huisje buiten de
Janspoort.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-174, f~190\vo. \ora\ Haarlem 76-30,
f~\2LXXIII, 4~juli 1602.}
\item Henrick Henrics van Beerwinckel\zn{\nha, \ona\ Haarlem 23, f~I, 10~januari
1611. \ona~116, f~111\vo, 17~september 1620. \ona~172, dl.~II, f~XXXIX, 1639.
\ora\ Haarlem 78-15, f~CIIII\vo, 24~april 1642; f~CXVIII, 3~juli 1642. \sa\
Haarlem, Rood 218, f~22, 26~mei 1639.}, linnenwever uit Eindhoven, geboren rond
1578, minstens sinds 1602 woonachtig te Haarlem, werd in 1606 lidmaat van de
gereformeerde gemeente. Zijn getuige was Andries Keldermans [uit
Riethoven].\zn{\kr 99, p.~139, 6~oktober 1606.} Hij trouwde in eerste echt op
21~september 1604 met Janneken Jans, weduwe van Jacob Jans; zij woonden toen in
de Kleine Houtstraat. In 1626 leverde hij ten behoeve van hun drie kinderen een
inventaris over van de door haar nagelaten huisraad.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 59,
f~159, 20~juli 1626.} Hij ratificeerde met zijn tweede vrouw Aecht Jans in 1620
het testament van haar moeder Petronella Henrix, weduwe van Jan Cornelis van
Berkenrode.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 91, f~LXXVIII\vo, 15~mei 1620.} De kinderen
uit beide huwelijken werden gereformeerd gedoopt. In 1623 was Henrick gegoed aan
de Oude Gracht. \zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-48, f~LI\vo, 16~september 1623.} In
plaats van zijn vrouw kreeg hij in 1638 een aanstelling tot uitdrager van de
blauwen.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Rood 217, f~213\vo, 16~april 1638.} Hij was in
1627 e.v. corporaal onder sergeant Panckras Gerrits Vos bij de oude
schutterij.\zn{\nha, Schutterij Haarlem 31-2, ongef., 1627; vgl. 1630. Idem~31-

3, ongef., 1633 (hij wordt op 1~februari 1638 ontslagen uit de schutterij).} In
1640 en 1641 belastte hij zijn huis Het Zwarte Lam in de Kleine Houtstraat (dat
hij in 1609 voor \f1325 had gekocht\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-37, f~CLXXIX\vo,
16~december 1619. Vgl. \ora~47-4 f~\2XIIII, 4~november 1617.}) en zijn huis in
de Pepersteeg met losrenten.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 78-15, f~XVIII\vo,
16~augustus 1640.} Het Zwarte Lam verkocht hij in 1643 voor \f450.\zn{\nha,
\ora\ Haarlem 76-63, f~II, 3~januari 1643.} Denys Denys Vogels, linnenwever uit
\db, benoemde hem in 1630 tot zijn executeur-testamentair.\zn{\nha, \ona\
Haarlem 101, f~XCV, 18~mei 1630.} Aecht Jans vroeg in 1640 om een {\em separatie
van bedt en goederen\/}.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 183, dl.~A, no.~98, 26~juli
1640.} Hun kinderen waren Cornelis, Jan, Guijrtgen en Abigael van
Beerwinckel.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-62, f~X\vo, 10~januari 1642. \ora~78-15,
ff~CIX\vo en CX, 16~mei 1642. \ona\ Haarlem 169, f~188\vo, 19~maart 1642.}
\id Jan Hendrixen van Beerewinckel uit Haarlem aan de Voldersgracht trouwde op
29~juni 1642 met Syntjen Maes uit Rijswijk in de Nieuwe Doelstraat. Hij verkocht
in 1632 als mede-erfgenaam van Jacob Jans uit Weert voor \f200 aan zijn vader
Henrick zijn negende deel in twee huizen op het Spaarne, geheten De
Prins.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-53, f~\3XXV\vo, 30~maart 1632.} Voor \f250
verkocht hij in 1632 een achttiende deel van deze huizen.\zn{\nha, \ora\ Haarlem
76-54, f~LXXIX\vo, 11~november 1632.} Cornelis Hendriksen van Beerewinckel
hertrouwde op 19~augustus 1663 met Sijntje Wouters uit Haarlem, weduwe van
Theunis Davidts, en op 29~mei 1672 met Aeltjen Arents uit Haarlem, weduwe van
Jan Jans.
\item Henrick Henrickxs alias Dompgen uit Gemert, {\em wesende een famoes dieff
ende quaet doende, levende vanden gestolen goederen\/}, werd beschuldigd van
veertig diefstallen in Holland, Zeeland en Utrecht. Hij had een concubine: Fenne
Mathijss uit Antwerpen. Het schepengerecht van Haarlem veroordeelde hem in 1592
tot een geseling met een strop om de hals, brandmerking en eeuwige verbanning
uit Haarlem.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 54-1, deel~1, f~VI\vo, 25~februari 1502.
\ora~66-1, f~67\vo, 25~februari 1592.}
\item Hendrick Hendrickx, vrijgezel uit Helmond in de Nieuwe Molenstraat, werd
in 1598 lidmaat van de gereformeerde gemeente.\zn{\kr 99, p.~36, 10~juli 1598.}
\item Hendrick Hendricks, vrijgezel uit Helmond in de Witte Herensteeg, werd in
1600 lidmaat van de gereformeerde gemeente. Hij woonde bij Dirric Jans, die voor
hem getuigde.\zn{\kr 99, p.~52, 7~januari 1600.}
\item Henrick Henricxs uit Weert getuigde in 1599 bij het testament van Frans
Jacobs uit Breugel.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 40, f~LVIII, 28~november 1599.} Hij
trouwde op 21~december 1603 als vrijgezel in het Crayenest met Griet Jans,
jongedochter uit Veldhoven aan het Spaarne. In 1602 kocht hij voor \f475 een
huis in de Nieuwe Doelstraat en hij verkocht het in 1608 voor \f600.\zn{\nha,
\ora\ Haarlem 76-34, f~XXXVII, 26~mei 1602. \ora~76-36, f~CXCII, 8~februari
1608.} Vijf kinderen uit dit huwelijk werden in 1605--1615 gereformeerd gedoopt.
\item Henrick Herperts\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-30, f~CXXIIII\vo, 31~december
1593.}, linnenwever uit Riethoven (ook afkomstig van Eindhoven genoemd), was in
1590 getuige voor Pauwels Henricx uit Leende.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 34,
f~CLXXI, 22~juni 1590.} In 1591 verkocht hij voor \f43 de helft van een gang of
poort in de Hagestraat en kocht hij in dezelfde straat van zijn zwager Vranck
Maerts, timmerman, de helft van een huis voor \f275 en de helft van de lasten
van \f75.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-171, f~169; f~170. \ora\ Haarlem 76-29,
f~XIIII\vo, 15~februari 1591.} Aan de linnenwever Corsten Pouwels [uit
Eindhoven] verkocht hij in 1592 voor \f495 en de lasten van \f250 een huis in de
Hagestraat\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-172, f~190\vo. Vgl. \ora\ Haarlem 7636, f~XCVII, 20~september 1607. \ora~78-4, f~\2XXXVIII, 4~maart 1591.}; daar
bezat hij nog een huis in 1600.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 32-9, f~IX\vo. Kast
32-13, rekening 1610, f~IX.} Voor \f1050 kocht hij in 1612 een kwart van het

kruidhuis van het voormalige Sint-Annaconvent in de Annastraat.\zn{\nha, \ora\
Haarlem 76-40, f~\2XXIII\vo, 17~december 1612.} Hij trouwde als vrijgezel op
25~september 1583 met Lysbeth Maerts, jongedochter uit Haarlem. Als erfgenaam
van haar vader, de scheepmaker Maerten Henricx, verkocht zij in 1592 voor \f1495
een huis in de Hagestraat.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-29, f~CLXIX, 10~november
1592.}
\item Hendrick Hermans, jonggezel uit Zuyrendonc (Soerendonk) in de Witte
Herensteeg, werd in 1609 lidmaat van de gereformeerde gemeente.\zn{\kr 100,
p.~5, 7~oktober 1609.} Hij ondertrouwde op 23~januari 1611 met Susanna Willems
uit Haarlem. Zij woonden in de Witte Herensteeg.
\item Heyndrick Harmensen\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-2, ongef., 1~maart 1596.
\sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e O114, f~CXXXIIII, 7~februari 1591. O114a,
f~\2XXVII, 20~april 1596.}, geboren rond 1566, linnenwever uit Veldhoven aan de
Voldersgracht, werd in 1586 lidmaat van de gereformeerde gemeente; getuige was
Arent Stevens uit Eindhoven.\zn{\kr 98, p.~65, 23~december 1586; vgl. p.~70,
27~maart 1587: hij is getuige bij het aannemen van Andries Huibers uit
Veldhoven.} In 1586 werkte Frans Aeriaens uit Veldhoven als spoeler bij
hem.\zn{\nha, Burgerweeshuis Haarlem 6, f~IX\vo.} Hij schoot aan Henrick Thomas
uit Liessent (Lieshout), die in 1595 testeerde, in zijn ziekte geld
voor.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 37, f~CX, 30~mei 1595.}
\item Henrick Huyberts uit Geldrop en Maria Wouters lieten in 1598 hun dochter
gereformeerd dopen.
\item Henrick Huberts\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-2, ongef., 6~mei 1595.},
linnenwever uit Verckensweert in Brabant (Valkenswaard), kocht in 1589 van Jan
Pieters, linnenwever uit Eindhoven, voor \f222 en de lasten van \f365 een huis
dat voorheen de ursulinen toebehoorde (en vermoedelijk in de Ursulasteeg
stond).\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-169, f~164. Kast 32-13, rekening 1610,
f~XVI.} Op zijn ziekbed aan de Scheepmakersdijk testeerde hij in 1587 ten gunste
van zijn vier voorkinderen bij Lyntgen Geerlincx, van wie Janneken een
huwelijksuitzet had ontvangen en de drie jongsten werden begiftigd met {\em een
weefgetouwe daer hy jegenwoordelyck op sit ende weeft\/} ter waarde van
\f30.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 33, f~CXX\vo, 9~oktober 1587.} Henrick en zijn
dochters verkochten in 1606 een huis te Valkenswaard.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 20,
f~\3XVII, 26~juli 1606.} Hij testeerde in 1619 met zijn vrouw Marrijcken Nys ten
behoeve van de langstlevende en van zijn drie voorkinderen; getuige was de
linnenlakenreder Willem Willems Timmers [uit Leende].\zn{\nha, \ona\ Haarlem
109, f~181, 18~april 1619.} Als weduwnaar van achtereenvolgens Lyntgen Geerlings
en Marrijcken Nys accordeerde hij in 1626 met zijn voorkinderen over zijn
nalatenschap, waarin een huis in de Ursulasteeg. Het waren Janneken Henricx,
gehuwd met Uman Nys [linnenwever uit Valkenswaard te Haarlem], Lysbeth Henricks,
gehuwd met Jan Jans, Saertgen Henricx, gehuwd met Jan Thys [uit Strijp], en zijn
nakinderen Heyltgen Henricx, weduwe van Jan Jans van Westerdorp en gehuwd met
Peter Henricx van Bommershoven, en Nys Henricx.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 97,
f~LXIII, 23~maart 1626. \ora\ Haarlem 76-53, f~XCVII, 26~maart 1631. Voor
Heyltgen: \ora~76-59, f~CXI, 28~maart 1639.}
\item Henrick Imans (Yemandts, Umans), linnenwever uit Eindhoven, trouwde op
5~juli 1587 met Lysbet Thuenis, jongedochter uit Haarlem. Hij kocht in 1588 voor
\f315 van de linnenwever Jan Thonis een huis in het Klein Heiligland.\zn{\nha,
\sa\ Haarlem, kast 19-168, f~145\vo.} Zijn vrouw, dochter van de vleeshouwer
Thonis Lubberts, verkocht in 1588 haar deel van een huis in Het Klein
Heiligland.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-28, f~XL, 31~december 1588.} Henrick
belastte in 1591 zijn huis in de Doelstraat met \f250\zn{\nha, \ora\ Haarlem
78-4, f~II$\rm^c$XCII\vo, 28~februari 1591.} en in 1597 zijn huis in de Nieuwe
Doelstraat met \f218 wegens schulden aan Henrick Wymans [uit Eindhoven] en
Wouter Bierens [uit Stratum] voor geleverd lang garen.\zn{\nha, \ora\ Haarlem
78-6, f~III, 13~januari 1597.} Lysbeth Thonis, zijn weduwe, verkocht in 1607 aan

de weduwe van Wouter Pieters [uit Eindhoven] voor de lasten een huis in de
Nieuwe Doelstraat op de hoek van de Annatraat.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-36,
f~XLIX, 2~maart 1607.}
\item Hendric Umans uit Heeze in de Nieuwe Doelstraat werd in 1594 lidmaat van
de gereformeerde gemeente.\zn{\kr 98, p.~142, 8~juli 1594.} In 1640 kochten
Henrick Umans (zonder plaats) en zijn vrouw Ytgen Dircxs voor \f177 een huis aan
de stadsvesten tussen beide Keizersstraten.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-60,
f~XXXVIII\vo, 3~februari 1640. \ora~78-15, f~XV\vo, 31~maart 1640; i.m.,
30~april 1643. Vgl. \ora~78-16, f~208, 9~november 1648.}
\item Henrick Jacobs Reepmaker\zn{\na, Nassause Domeinraad 9371, f~XXXV\vo.
\rhce, \ora\ Eindhoven 1550, f~21, 16~december 1600.}, geboren in 1504,
moutmaker, heilige-geestmeester van Eindhoven en schepen van Cranendonk, trouwde
met Allegonda Jan Celen en hertrouwde met Agneesken Wouter Wielmans\zn{\rhce,
\ora\ Eindhoven 1551, no.~137, 21~juli 1594 (weduwe van Henrick). Zij wordt in
1619 (afkomstig) van Mechelen genoemd (\nha, \ona\ Haarlem 90, f~CXXII\vo,
31~augustus 1619), maar haar vader was vorster van Eindhoven (\rhce, \ora\
Eindhoven 1548, f~268\vo, 4~maart 1554).} uit Eindhoven, weduwe van Ysack
Willems van Taterbeeck [uit Eindhoven]. Wegens zijn protestantse activisme
werden zijn bezittingen door de Raad van Beroerten geconfisqueerd.\zn{Verheyden,
{\em Le Conseil des Troubles\/}, 340.} In 1570--1571 woonde zijn vrouw als
huurster in zijn huis (De Fontein) te Eindhoven.\zn{Melssen, {\em Kohieren van
de honderdste penning van Eindhoven\/}, 37, 149; vgl. 150.} Hij vestigde zich
met zijn gezin in Haarlem, waar hij op 4~juli 1584 overleed. Te Eindhoven had
hij het huis De Fontein aan de Korte Steenweg bezeten.\zn{Melssen, {\em Het
register van de cijnzen\/}, 13.} In 1619 testeerde Agneesken als weduwe ten
gunste van hun kinderen.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 26, f~\2LIII, 11~april 1619.}
Dat waren:\zn{\rhce, \ora\ Eindhoven 1580, f~126\vo, 4~augustus 1603. Van Dijck,
\ah Gewapend Eindhoven'', 61.} Uit het eerste huwelijk:
\bkk{0}
\item Janneken Henricx Reepmakers\zn{\nha, \ona\ Haarlem 54, f~172\vo,
10~augustus 1604.}, geboren omstreeks 1537, trouwde met Hans Lamberts van
Erp\zn{\nha, \ona\ Haarlem 77, f~LVII, 14~maart 1606.} uit Eindhoven,
koopman in lijnwaden, die aanvankelijk te Goch woonde, waar hij het huis De Helm
bezat, en later in de Grote Houtstraat te Haarlem. Hij was kort na 1587 in
Haarlem gaan wonen en was zowel daar als te Goch {\em voor een wel hebbende man
geacht\/}.\zn{\gaa, \ona\ Amsterdam 437, f~195\vo, 13~mei 1621.} Janneken en
Hans testeerden in 1600 en 1604\zn{\nha, \ona\ Haarlem 15, f~\2IIII, 23~december
1600. \ona~19, f~XLI, 8~maart 1604.} en in 1605 was zij weduwe. Zij besloot met
Pasen 1606 met haar zonen Henrick en Jacob haar huis in Goch te gaan betrekken;
haar zoon Lambrecht van Erp zou in het huis in de Grote Houtstraat (Haarlem)
moeten gaan wonen.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 77, f~LIII\vo, 10~maart 1606.} In 1619
woonden de kinderen uit dit huwelijk in Haarlem, te weten:\zn{\nha, \ona\
Haarlem 20, f~II$\rm^c$XI, 30~januari 1606; f~II$\rm^c$XVI\vo. Vgl. \ona~54,
f~260\vo, 3~mei 1605. \ona~118, f~II, 19~januari 1609; f~VIII, 2~maart 1609.
\na, Hof van Holland 634, no.~193, 31~oktober 1614; no.~219, 27~november 1614.
Idem~705, no.~193, 11~november 1653.} Hilleken, gehuwd met Joost Beck\zn{\rhce,
\sa\ Helmond 3827, no.~45, 30~maart 1622. \nha, \ona Haarlem 77, f~LVII\vo,
14~maart 1606.} uit Helmond, koopman te Goch en haar weduwnaar sinds Vastenavond
1604, Grietgen, in 1595 gehuwd met de koopman (in garen) Hans Hamer\zn{\nha,
\ora\ Haarlem 78-8, f~CXXI, 17~januari 1611. \ora~78-9, f~XCVIII\vo, 22~februari
1614. \ona\ Haarlem 54, f~172\vo, 10~augustus 1604. \ona~56, f~28, 13~juni 1611.
\ona~54, f~172\vo, 10~augustus 1604.} uit Goch (haar weduwnaar in 1604),
Jacques\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Rood 210, f~\3I\vo, 3~juni 1602.}, Lambrecht en
Henrick van Erp. De twee laatstgenoemden namen in 1602 de negotie van hun vader
over. Henrick ondertrouwde op 8~februari 1609 als vrijgezel uit Goch met Sara
van Lier, dochter van Jan van Lier uit \db, koopman te Haarlem.
%INVULLEN:zie hierna Hans Lamberts van Edh met andere vrouw
%INVOEGEN bij vErp
\item Jan Henricx Reepmaecker, zie aldaar.

\item Heylken Henricx Reepmaker trouwde met achtereenvolgens Jan Pouwels uit
Riethoven, van wie zij twee kinderen had, en Lenaert Jans van der
Poel\zn{\nha, \ona\ Haarlem 147, f~CXXXIIII\vo, 11~juli 1629. \na, Hof van
Holland 680, no.~135, 31~juli 1628.} te Goch, weduwnaar van Anna Michiel
Michiels uit Eindhoven. Hun kinderen Lenaert Lenaerts van der
Poel\zn{\nha, \ona\ Haarlem 97, f~\2XXI, 23~november 1626: samen met zijn
zwager Dirck Bardoel heeft hij vorderingen te Leeuwarden en Sneek.
\ona~106, f~XXX, 1~april 1635: hij testeert ten gunste van (de kinderen
van) zijn broer en zusters. \ona~129, f~123\vo, 26~november 1627.},
geboren rond 1577, koopman te Haarlem, Jenneken en Hilleken (overleden in
juni 1620, gehuwd met Dierick Bardoel) woonden in 1619 in Haarlem.\zn{Hun
halfbroer Michiel Lenaerts woonde (in 1623--1624) als linnenkoopman te
Goch: \nha, \ora\ Haarlem 76-48, f~LI, 5~januari 1623. \rhce, \sa\ Helmond
3829, p.~212, 30~maart 1624.}
\ekk
\al Uit het tweeede huwelijk:
\bkk{3}
\item Jacques Reepmaker, zie aldaar.
\item Hilleken Henricx Reepmakers, gehuwd met Gevert Jans, blauwreder uit
Veldhoven te Amsterdam en later Haarlem (zie aldaar).
\item Elisabeth Reepmaecker\zn{Hendrickx, \ah Vlaamse families te Frankenthal'',
160.}, te Haarlem gedoopt op 14~december 1572, trouwde te Frankenthal op
9~april 1608 met de vandaar geboortige Wilhelm van Hinsdael. Zij stierf
er op 5~december 1610.
\ekk
%\item Dirck Walravens\zn{\rhce, \sa\ Helmond 3813, f~115, 5~november 1583.
%\sa~3814, f~106\vo, 28~juli 1586; f~108\vo, 20~augustus 1586. \sa~3822, p.~134,
%3~oktober 1610. \ora\ Eindhoven 1582, f~44\vo, 6~oktober 1609; f~77\vo,
%19~december 1609.} uit Helmond was in 1600 getuige bij het huwelijk van Dirck
%Bardoel en Hilleken Lenaerts van Goch. Hij was Hillekens oom.\zn{\nha, \ona\
%Haarlem 41, f~CXXX, 11~mei 1600.} Hij stierf te Goch: zie ergens hiervoor. Zoon
%van Welt Lambrechts van Breugel te Helmond. Hij was gehuwd met Mariken Henricx
%Reepmakers.\zn{\rhce, \ora\ Eindhoven 1550, f~21\vo, 16~december 1600; f~93\vo,
%16~april 1602.} In 1600 machtigde hij Wouter Jan Henrick Reepmakers.\zn{\rhce,
%ora\ Eindhoven 1551, no.~491, 16~september 1601.
\item Heyndrick Jacobs alias Heyntgen Beck uit Helmond, geboren rond
1581\zn{\nha, \ona\ Haarlem 76, f~\2XVIII, 1~december 1605.}, werd in 1609 voor
een periode van 14~jaar verbannen uit Haarlem wegens het toebrengen van
lichamelijk letsel.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 54-4, f~I, 13~maart 1609. \ora~66-2,
f~161, 8~april 1609.} Hij woonde of verleef te Franeker, toen hij in 1622 erfde
van zijn Helmondse grootouders Jan Becx Jacobs, linnenreder, en Aelken
Jans.\zn{\rhce, \sa\ Helmond 3827, f~34\vo, 20~augustus 1622.} Op 14~augustus
1605 was hij als vrijgezel aan de Spaarnwouderpoort getrouwd met Mayken Claes,
jongedochter uit Hamont in de Wijngaardstraat.
\item Henrick Jacobs\zn{\nha, \ona\ Haarlem 166, f~343, 3~~\oktober 1637.} uit
Waalre heeft te Haarlem gewoond. Zijn identiteit kan worden afgeleid aan die van
zijn broer Hans Jacobs te Haarlem en zijn zoon Aert Hendrick Jacobs.\zn{\nha,
\ona\ Haarlem 202, no.~126, 6~januari 1655.} De laatste trouwde als weduwnaar op
4~september 1633 met Janneken Jans, jongedochter uit Goch. Hun zoon Jan Arents
van Walre\zn{\nha, \ora\ Haarlem 78-25, f~8\vo, 3~februari 1688.}, knopenmaker,
en Fyntje de Wael (Levyntje) testeerden in 1661 ten gunste van elkaar, van zijn
ouders en van haar grootvader Jacob Pieters de Wael.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 388,
f~56, 18~mei 1661.}
\item Heyndrick Jacobss, linnenwever uit Weert in Brabant, kocht in 1602 voor
\f900 een huis in de Sint-Michielsstraat (Lange Annastraat) naast Joost Jans uit
Aalst.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-33, f~CLXIII\vo, 1~januari 1602.} Hij trouwde
op 24~december 1591 met Lijsbeth Lodewijks, eveneens afkomstig uit Weert. Hun

kinderen werden in 1594--1608 gereformeerd gedoopt. Zij hadden samen getesteerd
in 1600.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 40, f~\2XXXII, 4~december 1600.}
%\item Henrick Jans, linnenwever, kocht in 1592 voor \f980 een huis in het
%Crayenest.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-172, f~198.}
\item Heyndrick Jans\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e O114a,
f~II$\rm^c$XXIII\vo, 9~april 1596.}, linnenwever uit Aalst in Brabant, getuigde
in 1602 bij het testament van de weduwe van Pieter Bastiaens [uit
Gerwen].\zn{\nha, \ona\ Haarlem 17, f~XXIX\vo, 2~februari 1602.} Met zijn zieke
vrouw, Lijsbeth Claes uit Haarlem, testeerde hij in 1600.\zn{\nha, \ona\ Haarlem
40, f~\2XIX, 20~november 1600.} In 1601 verkocht hij aan zijn broers Jan en
Joost Jans uit Aalst voor \f350 een kamer op de Kraaienhorstergracht.\zn{\nha,
\ora\ Haarlem 76-33, f~CIII, 1~september 1601.} Bij Aeltgen Crijnen uit Doest
INVULLEN:plaats kreeg hij negen kinderen, die in 1602--1623 gereformeerd werden
gedoopt.
\item Heynrick Jans van Retie alias Gosens\zn{\nha, \ona\ Haarlem 21,
f~III$\rm^c$VIII\vo, 28~december 1610. \ona~47, f~CXVIII\vo, 24~mei 1609; f~251,
28~november 1605. \ona~79, f~XLVII, 14~april 1608. \ona~118, f~137\vo, 26~juli
1612. \ora\ Haarlem 47-4, f~XXII, 14~januari 1610. \ora~76-33, f~LXXVI\vo,
20~april 1601. \ora~76-35, f~LVI, 12~juni 1605.}, geboren rond 1546, wever uit
Eindhoven, later koopman en garenhandelaar\zn{\nha, \ora\ Haarlem 78-7, f~IX\vo,
16~april 1603. \ona\ Haarlem 18, f~CXLVII, 26~augustus 1603. Gildenarchieven
Haarlem 332, {\em Dit syn de namen\/}, z.d.}, kocht in 1588 samen met Jan
Cleophas, wever uit Helmond, voor de lasten van \f100 en \f412 een huis in het
Klein Heiligland.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-168, f~146\vo.} Henrick Jans,
linnenwever zonder herkomstnaam, verkocht in 1592 aan de linnenwever Joos
Pieters voor \f900 een huis in het Nieuwland.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19172, f~171\vo.} In de Doelstraat verkocht hij dat jaar als Henrick Jans uit
Eindhoven een huis voor \f199 en de lasten van \f250 en kocht hij voor \f400 een
huis aan de Kraaienhorstergracht, weleer bezit van het
Catharijnenconvent.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-172, f~176\vo. Vgl. \ora\
Haarlem 76-29, f~LVII, 28~februari 1591; f~CXXXIIII, 13~april 1592;
f~CLXXXII\vo, 31~december 1592. \ora~78-4, f~II$\rm^c$XCIII, 28~februari 1591.}
Als Henrick Jans, linnenwever uit Eindhoven, kocht hij in 1593 van Wessel
Baernss, linnenwever uit Nijmegen, een huis in de Annenstraat, dat voorheen van
het Sint-Annenconvent was geweest; de koopprijs was \f90 plus \f304 voor de
lasten.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-173, f~194\vo. \ora\ Haarlem 76-30, f~XC,
30~augustus 1593.} In 1599 kocht Henrick Jans van Rethij voor \f400 een huis in
de Drapenierstraat; hij verkocht het in 1607 voor \f350.\zn{\nha, \ora\ Haarlem
76-32, f~CLXIII\vo, 6~oktober 1599. \ora~76-36, f~CXXXV, 21~december 1607.} Een
huis met een kamer en een keuken `onder de beek' in de Damstraat verkocht hij
(Rethij) in 1612 voor \f7300.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-40, f~LXIIII,
13~februari 1612.} Als Henrick Jan Gosens Rethy, koopman te Haarlem, probeerde
hij in 1609 de levering van 78~smallen aan Lenaert Berewout te Bayonne te
verrekenen.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 80, f~LVII, 5~april 1609.} Met zijn tweede
vrouw, Marijken Henricx Beckers uit Goch, met wie hij in de Damstraat woonde in
het huis waar het blokhuis van Stavoren uithing, testeerde hij in 1601.\zn{\nha,
\ona\ Haarlem 16, f~LV, 16~maart 1601; f~LVIII\vo, 16~maart 1601.} In 1603
testeerde zij nogmaals\zn{\nha, \ona\ Haarlem 18, f~CXXIII, 25~juli 1603.} en
als Heynricks weduwe wederom in 1620, 1625 en 1632; zij was kinderloos en
bedacht de {\em armen vande gemeente diemen de Vlamingen noempt\/} met \f1000,
de armen van de schaal met \f300, het weeshuis of oudevrouwenhuis met \f300 en
Jan van de Walle met {\em een bijbel vanden grootsten druck ofte letter\/}.
Erfgenamen werden leden van de familie Becker. Zij woonde toen in de
Wijngaardstraat.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 126, f~37, 20~september 1625. \ona~148,
deel~1631, f~III, 3~augustus 1631.} Henrick Jans Rethy was in eerste echt
getrouwd geweest met Henrickgen Wynants\zn{\nha, \ona\ Haarlem 21, f~LXII,
8~april 1607.}, dochter van Christiaen Wijnants uit Eindhoven, die te Goch had
gewoond, en van Elsken van Oudenhoven. Op zijn ziekbed in de Jansstraat in 1615

maakte hij een codicil ten gunste van hun jongste zoon Willem Henricxs Rethy,
die een prelegaat ontving van \f1500.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 86, f~LXIIII,
25~juni 1615.} Willem (van) Rethy\zn{\nha, \ona\ Haarlem 133, f~291, 21~mei
1633. \ona~149, f~357\vo, 5~juli 1642. \ora\ Haarlem 47-5, f~86, 21~september
1624.}, handelaar in Silezisch garen, overleed op 8~maart 1642 ongehuwd te
Dordrecht en liet uitstaande schulden na te Wroc\l{}aw (Breslau), Lubomierz
(Liebenthal), Hamburg, Dordrecht, Haarlem en Den Haag.\zn{\nha, \ona\ Haarlem
153, f~12, 12~mei 16424.}
\id Dochter Catelyna Henrick Jan Goossens trouwde\zn{\nha, \ona\ Haarlem 22,
f~\2LXXV, 16~september 1610.} in 1610 met Abraham Vlemincx\zn{\nha, \ona\
Haarlem 91, f~LXVI\vo, 25~april 1620; f~CLVIII, 24~september 1620. \ona~124,
f~CLXIIII, 11, 12 en 13~oktober 1624. \ona~131, f~XVI, 23~oktober 1628;
f~XXXII\vo, 17~november 1628. \ona~133, f~291, 21~mei 1633. \ona~137, f~CXCIIII,
11~oktober 1642. \ona~147, deel~1630, f~CXXXIV, 15~november 1630. \ona~149,
f~LXX\vo, 18~juli 1637; f~299\vo, 10~augustus 1641; f~308, 10~september 1641;
f~341, 5~februari 1642. \ona~237, f~540\vo, 15~oktober 1656. \ona~344, f~55,
24~april 1660. \ora\ Haarlem 47-5, f~125\vo, 10~september 1625.} (Vlemingh) uit
Goch, geboren rond 1582, garenkoper.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Loketkas 7-15-2,
1636 z.d.; 21~augustus 1638; 7~juli 1639; 20~augustus 1640. \ona\ Haarlem 124,
f~CLXIIII, 11, 12 en 13~oktober 1624. \ona~129, f~16\vo, 20~augustus 1627.
\ona~149, f~188, 12~april 1639. \ona~1519, f~310, 17~mei 1639. Gildenarchieven
Haarlem 332, Ontvangst van de garenvaten, 14~maart 1652.} Zij woonden eerst in
Goch en vestigden zich vermoedelijk te Haarlem in 1612, toen zij daar
testeerden.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 23, f~\2XLIX, 12~juni 1612.} Als {\em coopman
van Slesiger ofte lanckgaerne\/} stelde hij in 1627 een schipper aansprakelijk
voor een uit Stettin (Szcezecin in Polen) ontvangen vat, dat met doorgeslagen
bodem onder in het schip in het water had gelegen, zodat 450~bossen garen vuil,
verrot en stinkend waren.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 129, f~16\vo, 20~augustus
1627.} In juni 1631 verkocht hij alle garens die gedurende het volgende jaar
voor zijn rekening in Silezi\"e werden ingepakt en naar Bremen gestuurd aan twee
kooplieden aldaar.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 133, f~105, 13~juni 1631.} Al zij
goederen, handelswaren, manufacturen, uitstaande schulden en contanten die
berustten onder Jeremias Hameij, koopman te Londen, droeg hij in 1652 over aan
een koopman te Antwerpen.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 144, f~XXVIII\vo,
14~juni 1652.} In 1635 delegeerde hij het voogdijschap over de kinderen van Jan
van Thielt en zijn zus Elijsabeth tijdelijk over aan zijn broer Isack,
zijdenlakenkoper te Amsterdam, omdat hij op reis ging naar Duitsland en
Silezi\"e.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 133, f~453, 30~september 1635.} Hij
hertrouwde\zn{\nha, \ona\ Haarlem 134, deel~II, f~XLIX, 12~april 1637.} op
16~februari 1630 met Lyntken Jans, weduwe uit Haarlem, dochter van Jan Goverts,
linnenwever uit Woensel, en van Aeltgen Henricxs uit Helmond. Zij verkochten in
1639 voor \pounds~13 Vlaams een twijnmolen van 36~spillen.\zn{\nha, \ona\
Haarlem 150, f~117\vo, 15~maart 1645.}
\id Zoon Jan Goossens Rethy\zn{\na, Hof van Holland 665, no.~164, 25~oktober
1624. \nha, \ona\ Haarlem 48, f~CXLIII\vo, 20~januari 1611: Christiaen
Woltrinckx en zijn {\em cosyns\/} Abraham Vlaming en Jan Goossens Rethi.
\ona~94, f~LXXXIII, 14~april 1623: hij is wijlen. \ona~124, f~XVIII, 11~maart
1624. \ora\ Haarlem 76-45, ff~XIIII\vo en XV, 10~april 1619. \ora~76-46, f~XC,
30~juli 1620; f~XCVII\vo, 21~augustus 1620; f~CXXIIII\vo, 11~december 1620.
\ora~76-47, f~CXXXV, 15~januari 1622.} werd in 1609 vennoot in de compagnie van
Wynandt Woltrincx en de familie Wynants, die handelde in Duits en Silezisch
garen.\BackRef{woltrin} Hij woonde tot in 1612 voor de compagnie in Silezi\"e,
waar hij verantwoordelijk was voor de in- en verkoop, waarvan hij een provisie
genoot van 2~procent, en was in dat jaar bij het opmaken van de rekening van
zijn factorij \f30.000 verschuldigd aan zijn mede-vennoten voor geld, garen,
lijnwaden en goederen (onder meer {\em in Canari\"en synde\/}). Het contract van
compagnieschap van het kopen van Silezisch garen werd met drie jaar verlengd met
Christiaen Wijnants als factoor.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 118, f~140, 30~september
1612.\SetRef{woltrin}} Abraham de Vlemingh en zijn zwager Willem van Rethij,

kooplieden, contracteerden in 1633 Marcus Scholz, burger van Lubomierz
(Liebenthal), om gedurende drie jaar in hun dienst en commissie (met ingang van
Sinterklaas 1633) als hun factoor in Lubomierz {\em looten gaeren, t~sij super,
puijck, berch garen, ordinarij dijto off gemeijn\/} in te kopen, zoals zij hem
zullen opdragen -- persoonlijk of via Abrahams zoon Johan Vlamingh, die
regelmatig in Lubomierz kwam. Scholz mocht alleen voor hen werken. Voor zijn
werk (inkopen, inpakken en verzenden) zou hij het eerste jaar een salaris van
\f100 ontvangen en de twee laatste jaren telkens \f300. Elke acht dagen moest
hij een overzicht van de kwantiteit en kwaliteit van de inkopen leveren. Voor
het binden van het garen mocht hij 1~rijksdaalder per 300~bossen rekenen. Zou
hij door oorlog of een ander groot gevaar Lubomierz moeten verlaten, dan moest
hij naar Lemberch (Lviv, Oekra\"ine), Lehn (Wle\'n in Silezi\"e), Greijffenberch
(Gryf\'ow \'Sl\k aski in Silezi\"e), Vredenberch (Mirks aan de Kwisa in
Silezi\"e) of elders in Silezi\"e gaan om daar in te kopen. Als zijn meesters
dat wensen, moest hij naar de Leipziger Messe gaan om daar hun zaken te
behartigen.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 120, f~156, 15~september 1633.} Jan Rethy,
naar Silezi\"e gestuurd om de zaken van zijn vader te behartigen in Leipzig,
Lievendael (Liebenthal - Lubomierz), Breslau (Wroc\l{}aw), Neijs (Neisse Nysa), Munsterberch (M\"unsterberg -- Zi\k ebice in Neder-Silezi\"e, dichtbij
Tsjechi\"e), Franckesteijn (Frankenstein -- Z\k abkowice \`Sl\k askie) en andere
plaatsen, kreeg als {\em stand by\/} Marcus Scholts, burger van Lievendael,
toegewezen om bij Joannes' overlijden of uitlandigheid de zaken waar te
nemen.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 133, f~318, 20~september 1633.} Jan had als
garenkoper klanten te Eindhoven, Helmond en Gemert.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 108,
f~264, 12~juli 1613.} Hij trouwde met Wyntge Jacobs Bon\zn{\nha, \ona\ Haarlem
59, f~431, 14~juni 1627. \ona~140, f~LXXXIX\vo, 22~september 1646.
Oudemannenhuis Haarlem 3-53, no.~61.}, dochter van de bierbrouwers Jacob Pieters
Bon en Maijcken Double Rogiers, en werd ook zelf brouwer en mouter in
achtereenvolgens De Zeeridder op het Spaarne, die hij in 1613 kocht voor
\f9700\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-41, f~LXIIII\vo, 27~februari 1613. \ora~78-9,
f~XXXIII\vo, 27~februari 1613.}, en De Twee Sleutels.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 58,
f~327, 24~mei 1625. \ona~123, f~XL, 27~juli 1623; f~CIII, 10~november 1623.} De
beheerders van zijn desolate boedel verkochten het huis met brouwerij en
mouterij, inmiddels geheten De Twee Gekroonde Sleutels, voor \f8000.\zn{\nha,
\ora\ Haarlem 76-48, f~LIX, 14~januari 1623. Vgl. \ora~47-5, f~51\vo,
14~augustus 1623; f~60, 25~november 1623; f~63, 6~januari 1624; f~67vo,
29~februari 1624. \ona\ Haarlem 123, f~LI, 7~augustus 1623.} Het enige kind uit
dit huwelijk, Henrickgen Rethij, was mede-erfgenaam van haar oudoom Jacques
Double, die een compagnie in kantwerk dreef te Danzig.\zn{\nha, \ona\ Haarlem
128, f~14\vo, 22~december 1626.} Zij trouwde\zn{\nha, \ona\ Haarlem 140,
f~XLIII, 18~april 1646.} op 15~juni 1646 met Pieter Bruijningh\zn{\nha, \ona\
Haarlem 137, f~XLIII, 3~december 1641; f~XCVIII, 3~juli 1641. \ona~149, f~299,
10~augustus 1641; f~308, 10~september 1641; f~346\vo, 20~maart 1642. \ona~193,
f~43, 22~januari 1650. Schutterij Haarlem 31-3, ongef., 1636.}, koopman in
garen, weduwnaar van Sara de Ruijsscher, wiens ouders Jan Bruijnings Gerrits,
koopman in garen, en Elijsabeth Ostes uit Overschelde aan de Oude Gracht {\em
het Gaeren-Vat\/} bewoonden en het Bruiningshofje INVULLEN:voor-wie? hadden
gesticht.\zn{Kurz, {\em Haarlemse hofjes\/}, 97, 98.}
INVULLEN: In 1613 wordt nog een Christiaen Goossens Rethy vermeld, die samen
met Willem Christiaens Brouwer voor \f4800 het huis in de Damstraat kocht waar
de sleutel uithing.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-41, f~CVIII\vo, 29~april 1613.}
Deze testeerde in 1614 met zijn vrouw Elisabeth Willems\zn{\nha, \ona\ Haarlem
24, f~CLXXXVII, 21~januari 1614.} en overleed kort nadien.\zn{\nha, Schutterij
Haarlem 31-1, f~10.} Hij kan ook een oudoom zijn geweest van de kinderen van
Goossen Willems Rethy.
\item Henrick Jans\zn{\nha, \ona\ Haarlem 47, f~CXIIII\vo, 28~mei 1609.},
linnenwever uit Gemert, geboren rond 1548\zn{\nha, Oudemannenhuis Haarlem 29,
24~oktober 1611.}, verkocht in 1594 voor \f1025 en de lasten van \f350 een huis
in de Helmondsteeg naast Henrick Pieters uit Helmond aan Jan Lenaerts uit

Nuenen.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-174, f~192. \ora\ Haarlem 76-30,
f~\2LXXXII\vo, 31~december 1594.} In 1595 verklaarden Jan Jans, linnenwever uit
Helmond, en Neeltgen Jans, 22 en 24~jaar oud, kinderen van wijlen jonge Jan van
Alen en Lysken Faes uit Helmond, dat zij door Henrick waren voldaan voor hun
moedersgoed.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 37, f~CLVI, 23~september 1595.} Op 10~maart
1598 hertrouwde Henrick (woonachtig in het Crayenest) met Tryntgen Adolfs,
jongedochter uit Nijkerk aan de Bakenessergracht. Zijn vrouw was zijn getuige,
toen hij in 1614 lidmaat werd van de gereformeerde gemeente.\zn{\kr 100, p.~80,
10~oktober 1614.} Voorheen, in 1599, had hij zijn kinderen bij zijn eerste
vrouw, Lijsbeth, de 13~jaar oude Anna en Iken, gereformeerd laten dopen.
\item Henrick Jan Nijssen\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-3, f~226\vo, 4~september
1604. \ora~76-35, f~$\rm^c$XXII, 1~augustus 1606. \ora~76-36, f~LXXV\vo,
23~april 1607. \ora~82-1, f~XVII\vo, 10~maart 1602. \ona\ Haarlem 54, f~34\vo,
5~januari 1607.} (ook Henrick Janssen en Henrick Nyssen genoemd), linnenwever
uit Gestel bij Eindhoven, geboren rond 1568, was vrijgezel toen hij op 29~maart
1588 trouwde met Maria Leenaertz, weduwe uit Eindhoven. Hun kinderen lieten zij
gereformeerd dopen. Henrick verkocht in 1593 voor \f502 een huis in de
Annastraat aan Henrick Claes uit Eindhoven, voor \f490 een huis in het Crayenest
aan Henrick Joris uit Helmond en voor \f215 een huis aan de
Kraaienhorstergracht.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-173, f~197\vo; f~198\vo.
\ora\ Haarlem 76-30, f~CIIII, 30~november 1593; f~CVI, 31~november 1593;
f~CVI\vo, 30~november 1593.} Toen woonde hij in Den Haag; hij was gevlucht voor
zijn schuldeisers, de Haarlemse garenkopers Henrick Wijnmans uit Eindhoven en
Lenaert Willems uit Eindhoven. Acht dagen later volgde zijn vrouw met de
huisraad ter waarde van \f20.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e O114a,
f~CLXXVII\vo, 15~augustus 1595. \ora\ Haarlem 47-2, ongef., 21~april 1595.} Hij
keerde naar Haarlem terug, waar hij in 1601 voor \f313 een kamer kocht in de
Luytgenssteeg, die hij in 1602 voor \f319 verkocht.\zn{\nha, \ora\ Haarlem
76-33, f~CLIII, 31~december 1601. \ora~76-34, f~XVIII\vo, 19~april 1602.} Aan
Jan Joosten, linnenwever uit \db, verkocht hij in 1601 een huis aan de
stadswallen tussen de Achterkamp en de Voorkamp.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-33,
f~CLIII, 31~december 1601. \ora~78-6, f~II$\rm^c$XXVI, 18~april 1602.}
\item Henrick Jans\zn{\nha, \ora\ Haarlem 78-7, f~II$\rm^c$IIII, 28~september
1607. \ora~76-36, f~CVII\vo, 28~september 1607; f~\3X, 13~december 1608: Henrick
Jans, linnenwever uit Helmond, koopt voor \f410 een kamer in de Nieuwe
Molenstraat. \ora~82-1, f~XCI\vo, 31~oktober 1609. \ora~76-43, f~CLXXXVI\vo,
11~december 1617: Henrick Jans uit Helmond koopt voor \f550 een kamer op de hoek
van de Nieuwe Molenstraat en de Raamstraat. \ora~76-51, f~CLXXVIII\vo,
14~januari 1628: de curator van de desolate boedel van Henrick Jan Ceelen
verkoopt deze kamer voor \f230; vgl. f~CLXXXII, 10~januari 1628. \ora~78-10,
f~XXIII\vo, 18~mei 1617: hij hypothekeert deze kamer. \rhce, \sa\ Helmond 3818,
no.~338, 23~april 1605: Henrick Jan Berthouts te Haarlem verkoopt met zijn
broers en zusters een hofstad te Helmond. Deze akten kunnen ook de volgende
persoon betreffen.} uit Helmond trouwde op 26~januari 1603 als vrijgezel in de
Nieuwe Molenstraat met Neelken Jans, jongedochter uit Haarlem in de
Annastraat. In 1603--1615 werden zeven kinderen uit dit huwelijk gereformeerd
Gedoopt. Een Hendrick Jans, weduwnaar uit Helmond in de Hondestraat, hertrouwde
op 2~november 1622 met Anneken van Sandbeeck uit Goch in de Schagchelstraat.
Heynrick Jans alias Heynrick Faes, linnenwever uit Helmond, kocht in 1593 erven
in de Helmondsteeg en aan de stadsvesten, en een huis aan de
Kraaienhorstergracht.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-30, ff~LXI\vo en LXII, 10~maart
1593; f~CVI, 31~november 1593.}
\item Henrick Jans, linnenwever uit Helmond, verkocht in 1607 met zijn vrouw
Belytgen Rutten, zijn zwagers Reynert en Adriaen Rutten en Cille Pieters, weduwe
van de bakker Ruth Reynerts, voor \f1688:6:8 een derde deel van een huis aan het
Spaarne.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-36, f~CXXXVII\vo, 28~december 1607.} In 1616
verkocht hij voor \f1272 aan Jan Cornelis, linnenwever uit Helmond, een huis in
de Nieuwe Raamstraat.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-42, f~\3XVI\vo, 6~december 1616.

Vgl. \ora~78-9, f~XL, 11~juni 1613.} Belytgen stierf op 30~mei 1620 en ruim een
jaar later liet Henrick hun bezittingen inventariseren. Daarin bevond zich hun
woonhuis in de Geuzenstraat, de huisraad en de linnenweverij, bestaande uit twee
blauwweefgetouwen, drie spoelwielen, tien blauwkammen en een kleine hoeveelheid
inslaggaren, alsook een achttiende op het getouw, waarvan 31~el was gemaakt met
negentien strengen inslaggaren, en bij uitdragers een negentiende met achttien
strengen en twee achttienden. Adriaen, {\em de knecht in huijs\/}, had als het
stuk op het getouw klaar was, \f6:12:0 weefloon tegoed. Andere schulden waren er
voor de inkoop van (lang) garen, scheergaren, lakenpakken en het huren van
kammen.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 152, f~1, 29~juni 1621.} Henrick (of de vorige),
woonachtig in de Gierstraat, werd in 1619 gereformeerd lidmaat met zijn vrouw
als getuige\zn{\kr 100, p.~151, 11~oktober 1619.} en kocht in 1629 de helft van
een kamer in de Hondesteeg.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-52, f~LXIX\vo, 25~april
1629.}
\item Henrick Jans Damen uit Leent (Leende) was gehuwd met Maritgen Symons van
Herssel, die in 1597 en 1603 zijn weduwe was.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 74,
f~CXXXVIII\vo, 27~september 1603.} In 1597 machtigde zij samen met Symon Henricx
uit Valkenswaard en diens zus Yken, gehuwd met Govert Kerstiaens [uit
Veldhoven], hun oom en zwager Jaspar Vekemans te Kleef om een akker te
Valkenswaard te verkopen, wat doet vermoeden dat Symon haar vader was.\zn{\nha,
\ona\ Haarlem 38, f~CXXIII\vo, 14~mei 1597.}
\item Henrick Jans, timmerman uit Schijndel in Brabant, werd in 1584 lidmaat
van de gereformeerde gemeente. Hij woonde in de Anegang.\zn{\kr 98, p.~41,
30~maart 1584.}
\item Henrick Janss Gobben\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-29, f~CXXII, 12~maart 1592.
\ora~78-6, f~CXLIX\vo, 20~juli 1599. \ona\ Haarlem 34, f~LXX\vo, 19~juni 1589.},
linnenwever uit Valkenswaard, kocht in 1584 voor \f250 een huis in het
Nieuweland.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-164, f~195\vo. \ora\ Haarlem 76-27,
f~LXXX\vo, 8~maart 1584.} In 1593 kocht hij voor \f1400 een huis in de
Gierstraat, dat hij in 1601 voor \f1250 verkocht.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast
19-173, f~204\vo. \ora\ Haarlem 76-30, f~CXXXIII, 31~december 1593. \ora~76-33,
f~CXX\vo, 10~oktober 1601. \ora~78-6, f~CXLIX, 20~juli 1599.} Hij was in 1604
getuige bij het testament van Jan Jans uit Waalre.\zn{\nha, \ona Haarlem 43,
f~II$\rm^c$XXXV, 10~augustus 1604.} Zijn vrouw is onbekend, maar aangezien hij,
Corst Jans en Pieter van Houte senior zusterlingen worden genoemd van Anthonis
Henricx Stappers uit Leende\zn{\nha, \ona\ Haarlem 37, f~C, 28~april 1595.} en
de laatsten waren gehuwd met respectievelijk Maria Willems en Geertruyt Willem
Pouwels Deelen, beiden uit Leende, mag worden aangenomen dat hun zus zijn
vrouw was. De kinderen van wijlen Henrick Jans Gobben -- Pieter, Jan, Lyntgen
(gehuwd met Cornelis Maertens de Brabander\zn{\nha, Weeskamer Haarlem 82,
f~17\vo, 22~augustus 1636.}) en Heyltgen (gehuwd met Jaques Lambertijn\zn{\nha,
\ona\ Haarlem 170, f~36\vo, 1~juli 1642. \ora\ Haarlem 76-62, f~II\vo, 2~januari
1642. \ora~87-1, f~20\vo, 12~februari 1642.} en in 1642 hertrouwd met Jan Jans
van Gestel\zn{\nha, \ona\ Haarlem 171, f~193, 12~september 1644.}, zijdereder te
Amsterdam) -- verkochten in 1627 voor \f800 een huis in de Breesteeg.\zn{\nha,
\ora\ Haarlem 76-51, f~CL, 26~december 1627.} In 1639 en 1644 belastte Maijcken
Pieters, weduwe van achtereenvolgens Volckert Remmerts en Jan Henricxs Gobben,
haar huis aan de stadsvesten op de Scheepmakersdijk met een schuld van
\f100.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 78-14, f~CLXVII, 27~januari 1639. \ora~78-15,
f~\2LIIII\vo, 24~september 1644.} Zoon Pieter Henricx Gobben was
blauwreder\zn{\nha, Gildenarchieven Haarlem 332, Naamlijst van genomineerde
garenkopers en -reders, z.d.} en kocht in 1642 van Adriaen Hendricx Lelij uit
Eindhoven het huis in de Witte Herensteeg waar de zwarte kroon uithing.\zn{\nha,
\ona\ Haarlem 148, deel~II, f~XXXIIII\vo, 21~december 1633. \ora\ Haarlem 76-62,
f~CXVII\vo, 23~april 1642.}

\item Henrick van Ostade (zonder herkomstnaam) was gehuwd met Maritgen Henricxs,
die in 1592 als zijn weduwe voor \f211 een huis verkocht in de
Helmbrekersteeg.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-172, f~178. \ora\ Haarlem
76-29, f~CXXXVII\vo, 12~maart 1592.} Mogelijk was hij identiek aan Henrick
Henricxs van Ostaden, linnenwever, die in 1583 voor \f300 een huis in de Kleine
Houtstraat verkocht.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-26, f~CXXXIII, 29~november
1583.}
\item Henrick Jans van Ostade\zn{In 1577 waren Henrick Jans van Ostade en zus
zus Dingen, gehuwd met Henrick Bruynen de jonge, erfgenamen van de priester
Goyart Jonathans van Maarheeze: \rhce, \ora\ Eindhoven 1549, dl.~II, f~116,
30~juli 1577.} (Oostaden) uit Woensel op de Krocht werd in 1584 lidmaat van de
gereformeerde gemeente. Zijn getuige was Thomas Pieters uit Eindhoven.\zn{\kr
98, p.~43, 6~juli 1584.} Lijntgen Ghysberts, zijn weduwe, liet in 1600 samen met
hun zoon Jan en schoonzoon Willem Jacobs [uit Leende] (weduwnaar van Mayken
Henricx) door hun neef Jan Aerts te Woensel hun landerijen aldaar
verhuren.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 40, f~\2XIIII, 1~november 1600.} In 1606
verkocht zij voor \f1125 een huis in de Witte Herenstraat, dat was belast met
\f100.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-35, f~CLV, 8~februari 1606.}
\item Hendrick Jans, vrijgezel uit Zelst in Brabant (Zeelst), trouwde op
7~februari 1589 met Lijsbet Claes, weduwe uit Haarlem.
\item Henrick Jordens, linnenwever uit Gestel bij Eindhoven, geboren rond 1563,
woonde in 1590 in de Zijlstraat.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 34, f~CXIX, 15~januari
1590.} Hij woonde aan de vest bij de Zijlpoort, toen hij in 1591 met zijn vrouw
Sijken Henricx uit Steensel testeerde ten gunste van de langstlevende.\zn{\nha,
\ona\ Haarlem 9, f~CXXXIII\vo, 25~juni 1591.} Hij was in 1585 lidmaat geworden
van de gereformeerde gemeente\zn{\kr 98, p.~51, 4~oktober 1585.} en op 29~juli
1586 als jonggezel met Sijken getrouwd. In 1592 verklaarde Sijken als weduwe dat
haar man zijn weefgetouw had verhuurd aan een collega-wever.\zn{\nha, \sa\
Haarlem, Restant Ensched\'e O114, f~\2I\vo, 15~januari 1592.}
\item Hendrick Joosten, jonggezel uit Buijl (Budel), trouwde 17~september 1606
met Lynken Fransen, jongedochter uit Rotterdam. Zij woonden in de Zijlstraat.
\item Henrick Joosten, linnenwever uit Eindhoven in de Voorkamp, stelde zich in
1603 voor \f600 borg voor een schipper.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Rood 210, f~\2XC,
20~juli 1603.}
\item Hendrick Joosten, linnenwever uit Gestel bij Eindhoven, woonachtig in de
Damstraat, werd in 1586 lidmaat van de gereformeerde kerk.\zn{\kr 98, p.~56,
4~april 1586.}
%\item Hendric Joosten in de Grote Houtstraat werd in 1586 lidmaat van de
%gereformeerde gemeente. Dierick van (den) Heuvel [uit Weert] was zijn
%getuige.\zn{\kr 98, p.~58, 18~juli 1586.}
\item Henrick Joosten\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-4, f~L, 8~maart 1611.} uit
Helmond en Lijntgen Joosten uit Tongeren bij Eindhoven (Tongelre) lieten in
1587--1604 hun kinderen gereformeerd dopen. Voor \f1100 kocht hij in 1593 een
huis en tuin bij de stadsvesten aan de Houtpoort, dat hij splitste en in
hetzelfde jaar voor tweemaal \f600 verkocht (een aan Aert Joosten uit
Tongelre).\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-173, f~176; f~176\vo; f~197. \ora\
Haarlem 78-5, f~XCII\vo, 20~januari 1593.} Met zijn vrouw testeerde hij in 1625.
Zij woonden buiten de Houtpoort.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 154, f~45, 10~november
1625. Lijntge was een zus van Aert Joosten, linnenwever uit Tongelre: \ora\
Haarlem 76-33, f~CXXXI\vo, i.m., z.d.} Hij beloofde in 1596 en 1603 schulden van
\f343:7:0 en \f105:3:0 voor geleverd garen te betalen en belastte in 1621 zijn
opstal met het daarop getimmerde huis buiten de Kruispoort in de Groendaalsteeg
op pachtgrond van de leprozen met \f230 eens voor aangekocht garen.\zn{\nha,

\ora\ Haarlem 78-5, f~\2XXXIIII\vo, 11~juni 1596. \ora~78-7, f~XXXIIII,
15~oktober 1603. \ora~78-11, f~XXVI, 19~mei 1621.} In 1637 verkochten de
curatoren van wijlen Henricks desolate boedel voor \f130 de opstal van een huis
en woning in de Groendaalsteeg.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-57, f~CLX\vo, 25~maart
1637.}
\item Heijndrick Joosten van Voerendael\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-174,
f~185\vo. Restant Ensched\'e O114a, f~LXXXIII\vo, 3~maart 1594. \ora\ Haarlem
47-2, ongef., april 1595. \ora~47-4, f~L, 8~maart 1611. \ora~76-30,
f~\2XLVIII\vo, 20~januari 1595. \ora~76-31, f~LXXXV\vo, 17~juli 1595; f~XCVI,
10~maart 1595; f~CXX, 15~januari 1596. \ora~78-5, f~\2LXV, 10~maart 1595.
\ora~78-7, f~II$\rm^c$XXX\vo, 25~augustus 1608. \ora~76-30, ff~C, C\vo en CI,
12~november 1593. \ora~76-31, f~XCVII, 10~maart 1595; f~CXLV, 19~februari 1596.
\ona~38, f~CXXXIII\vo, 28~mei 1597. \rhce, \sa\ Helmond 3815, p.~23, 9~april
1590.}, linnenwever uit Helmond, geboren rond 1565, heeft eerst in Goch gewoond;
in 1608 beloofde hij aan zijn toenmalige huisbaas, mr.~Evert Coenen, de
resterende huur te betalen.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 78-7, f~CXCVIII, 7~februari
1608.} Hij was in 1592 getuige, toen zijn broer Pieter lidmaat werd van de
gereformeerde gemeente.\zn{\kr 98, p.~115, 3~januari 1592.} Op 8~september van
dat jaar trouwde hij met Lijsken Aerts\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-42, f~LXXXVII,
2~juni 1615.}, jongedochter uit \db. Mogelijk waren zij identiek aan Henrick
Joosten en zijn vrouw Lysken, die in 1588 uit de meierij van Den Bosch acht
Weerter lakens, noten, kastanjes, 12~pond garen en 12~pond vlas naar Holland
exporteerden.\zn{\arab, Rekenkamer 23520, f~LXXI, 30~oktober 1588.} Henrick
woonde aan de Oude Gracht te Haarlem, toen hij in 1593 testeerde: hij was ziek,
had geen ouders en geen kinderen; aan zijn vrouw schonk hij het vruchtgebruik
van zijn bezittingen. Getuige was Dierick Bertens uit Helmond.\zn{\nha, \ona\
Haarlem 10, f~CV\vo, 26~april 1593.} In 1605 testeerde hij op zijn ziekbed samen
met haar ten gunste van de langstlevende, die bovendien \f400 vooruit zou
krijgen. Zij woonden toen in de Gierstraat.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 44,
f~II$\rm^c$XXXI\vo, 28~november 1605.} In 1589 kocht Heijndrick voor \f450 een
huis in de Doelstraat van Servaes Jans [uit Eindhoven].\zn{\nha, \sa\ Haarlem,
kast 19-169, f~139. \ora\ Haarlem, 47-2, ongef., 10~september 1590; 6~november
1590. \ora~76-28, f~LXXIII, 2~januari 1589. Vgl. \ora~78-13, f~XVIII\vo,
18~december 1630.} Een huis in het Sint-Annenklooster verkocht hij in 1592 voor
\f290 en de lasten van \f82 en in hetzelfde jaar verkocht hij aan de linnenwever
Mauris Wouters voor \f420 een huis in de Oude Doelstraat.\zn{\nha, \sa\ Haarlem,
kast 19-172, f~187; f~192. \ora\ Haarlem 76-29, f~CLX, 24~oktober 1592; f~CLXXI,
10~december 1592.} In de Sint-Annenstraat verkocht hij in 1593 voor \f1300 en de
lasten van \f70 een huis.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-173, f~204\vo. \ora\
Haarlem 76-30, f~CXXXIIII\vo, 31~december 1593.} Een huis met een uitgang op de
Oude Gracht kocht hij in 1594 voor \f1200.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-174,
f~188\vo. \ora\ Haarlem 76-30, f~\2LXI, 31~december 1594.} Een jaar later
verkocht hij voor \f150 een erf in de Annastraat en kocht hij samen met Gerrit
Maerts een nieuw huis voor \f440 een nieuw huis in dezelfde straat, dat
zij met \f122 doorverkochten.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-175, f~180\vo.
\ora\ Haarlem 76-31, ff~V en V\vo, 13~januari 1595. Vgl. \ora~76-30, ff~C, C\vo
en CI, 12~november 1593.} Voor \f800 kocht hij in 1595 een huis in de Grote
Houtstraat.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-175, f~205\vo.} Zijn in 1595 gebouwde
huis in de Korte Houtstraat belastte hij in 1596 en 1603 met \f143 en \f105
wegens de aankoop van lang garen\zn{\nha, \ora\ Haarlem 78-5, f~CLXXXVI,
23~augustus 1595; f~\2XXXIIII\vo, 11~juni 1596. \ora~78-7, f~XXXIIII, 15~oktober
1606; vgl. \ora~78-6, f~II$\rm^c$XXVI\vo, 3~mei 1602, en \ora~78-7, f~CXCVIII,
7~februari 1608; f~\2XXX\vo, 6~september 1608.}; hij verkocht het in 1608 voor
\f1175.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-36, f~\3XXVIII, 21~december 1608.} Een ander
huis in die straat verkocht hij in 1610 voor \f800.\zn{\nha, \ora\ Haarlem
76-38, f~CX, 26~april 1610.} Ook in de Nieuwe Doelstraat liet hij in 1595 een
huis bouwen.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 78-5, f~CXCVII, 20~oktober 1595.} Op
8~december 1615 hertrouwde zijn weduwe met de 43~jaar oude weduwnaar Lambert
Thonis\zn{\nha, \ona\ Haarlem 123, f~XVIII, 14~juni 1623.}, moutmaker uit
Vreden. Bij het overeenkomen van de huwelijkse voorwaarden werd zij geassisteerd

door haar broer Aert Aerts en haar zwager Jan Thielmans.\zn{\nha, \ona\ Haarlem
50, f~\2XXXIX, 14~november 1615.} Enkele weken later ging zij een
boedelscheiding aan met Grietgen Aerts, weduwe van Aert Pouwels uit \db, en haar
kinderen.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 50, f~\2XLVII, 31~december 1615.} Aan haar neef
Thielman Jans vermaakte zij een weefgetouw.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 50,
f~\2XXXVIII, 13~november 1615.}
%Een aantal van de onroerend-goedtransacties kan op de vorige slaan.
\item Hendric Joosten\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-4, f~L, 8~maart 1611. \ora~7633, f~CXXXI\vo, 2~december 1601.}, linnenwever uit Tongelre bij Eindhoven aan de
Voldersgracht, werd in 1596 lidmaat van de gereformeerde gemeente.\zn{\kr 99,
p.~6, 5~januari 1596.} In 1602 belastte hij samen met zijn zwager Henrick
Joosten uit Helmond (gehuwd met zijn zus) een huis buiten de Kruispoort op grond
van het voormalige Barbaragasthuis.\zn{\nha, \ora~78-6, f~II$\rm^c$XXVI\vo,
3~mei 1602.}
\item Henrick Joosten, linnenwever uit Weert, had in 1592--1598 veel schulden en
geen middelen om te betalen. Een van zijn executeurs was Jan Ottens van Royen,
lakenkoper te Utrecht.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 13, f~CXCVIII, 8~juli 1598.
\ona~15, f~CXVII, 28~juli 1600.} In 1604 verklaarden hij, zijn vrouw Henrickge
Jans en het kind van diens zus Janneken Jans als erfgenamen van Grietgen Jans
(gehuwd met Jan Koeten) dat zij uit een huis te Weert waren gekocht\zn{\nha,
\ona\ Haarlem 71, f~\2XLV\vo, 25~oktober 1604.}, waaruit kan worden
geconcludeerd dat ook Henrickge uit Weert kwam. In 1607 behoorden zijn kinderen
Abraham Heijndricx en de onmondige Geertgen, Grietgen en Jacob tot de erfgenamen
van zijn moeder Margriete Goverts.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 21, f~LXXII, 21~april
1607.}
\item Henrick Joosten\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-2, ongef., 8~augustus 1588
(Henrick Joosten zonder herkomstnaam, linnenwever, stond borg voor een aantal
linnenwevers van meierijse geboorte); 28~oktober 1592 (Henrick Joosten uit
Woensel).}, vrijgezel uit Woensel in Brabant, geboren in 1554\zn{\nha, \ona\
Haarlem 47, f~XI\vo, 27~november 1608.}, trouwde op 10~mei 1583 met Dyver
Willems, jongedochter uit Haarlem. Zij was ziek, toen zij in 1603 testeerden ten
gunste van de langstlevende; zij woonden toen in de Voorkamp\zn{\nha, \ona\
Haarlem 42, f~II$\rm^c$III\vo, 7~mei 1603.}; daar verkocht hij in 1610 voor
\f1050 een huis.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-38, f~\2XXI, 23~december 1610.}
Henrick getuigde bij het testament van Hester Thonis Weerts [uit Eindhoven] in
1592\zn{\nha, \ona\ Haarlem 35, f~II$\rm^c$XXI, 17~oktober 1592.}, bij dat van
Jaspar Willems uit Geldrop in 1605\zn{\nha, \ona\ Haarlem 44, f~CXCVII\vo,
22~september 1605.} en bij de verrekening van het moederlijke erfdeel van de
kinderen van Jan Thonis uit Weert.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 35, f~II$\rm^c$LI,
26~december 1592.} Hij was een linnenwever uit Woensel, toen hij in 1594 getuige
was van een akkoord tussen Pieter en Janneken Pieters uit Woensel.\zn{\nha,
\ona\ Haarlem 36, f~CLII, 13~januari 1594.} In 1602 was hij getuige voor Willem
Diricx uit Dommelen.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 41, f~CXCIIII\vo, 4~april 1602.}
Thomas Henricx uit Strijp stelde zich in 1614 borg voor hem.\zn{\nha,\ora\
Haarlem 78-9, f~CXI, 24~april 1614.}
\id In 1591 wedde Henrick met Reynder Jans [Tempelers uit Gestel], dat deze
binnen een jaar uit Woensel, Strijp, Gestel, Stratum, Tongelre of Eindhoven drie
of vier stukken linnen moest hebben gehaald en dan \f7:10:0 zou betalen voor het
vuurslot dat hij van hem had gekocht. Zo niet, dan was het gratis.\zn{\nha, \sa\
Haarlem, Restant Ensched\'e O114, f~II$\rm^c$LXI, 28~oktober 1592.} Hij kocht in
de loterij van 1606 130~loten (voor \f30) en liet noteren: {\em Wye cant passen
dan diet coeren doet wassen. Henderick Yoosen van Woenssel es moe gheweven. Et
soude hem ghelycken dat hem den hoesten prys soude gelucken\/}. Hij woonde toen
in de Kampen.\zn{\nha, Oudemannenhuis Haarlem 3-7, no.~15; achterin, 8~januari
1607.} Zeven andere loten kocht hij onder de spreuk: {\em Tve lieffkens onder
een slaeplaecken. Crijghen sij wat, sij sullen die prijs wel
maecken\/}.\zn{\nha, Oudemannenhuis Haarlem 3-32, no.~34.}

\item Henrick Coppens van Kelst\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-4, f~CXXX, 10~januari
1614; f~CXXXIIII\vo, 4~april 1614; f~CXXXV\vo, 25~april 1614. \ora~47-5,
f~140\vo, 28~februari 1626. \ora~76-34, f~XX\vo, 10~maart 1602. \ora~76-39,
f~XX\vo, 11~januari 1611. \ora~78-6, f~\2XXXI\vo, 3~juni 1602.} (Verkelst) uit
Weert, koopman, moutmaker en bierbrouwer, was een zoon van Goort Coppens van
Kelst en Anneken Jans van Heythuysen, beiden uit Weert, die zich te Goch hadden
gevestigd, waarna Anneken als weduwe in Haarlem neerstreek. Hij trouwde met
Lijsbeth Wijnants\zn{\nha, \ora\ Haarlem 78-9, f~CVIII\vo, 4~april 1614.},
dochter van Christiaen Wijnants uit Eindhoven en Elsken van Oudenhoven, die
eveneens achtereenvolgens te Goch en Haarlem hadden gewoond. Zij testeerden in
1605, waarbij Henrick zijn halfbroer Willem van Kelst en diens nageslacht tot in
de vierde generatie uitsloot van de nalatenschap.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 20,
f~CXXIII, 13~juni 1605.} Hij participeerde in 1606 aan de grote loterij onder de
leus:
\begin{verse}
Christus is de wijnstock\\
Wij souden gerne sijn van syn rancken\\
Cryghen wij een goet lot\\
Wij sullen hem dancken
\end{verse}
Hij woonde toen aan de Oude Gracht.\zn{\nha, Oudemannenhuis Haarlem 3-40,
no.~256.} In 1610 kocht hij voor \f1205 een huis in de
Lieve-Vrouwesteeg.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-38, f~8~oktober 1610.} Hij was
brouwer {\em inde Twee Gecroonde Clocken\/} en verkocht in 1614 voor \f9400
voornoemde brouwerij, mouterij en bierhuis met hele en halve vaten en zakken en
de helft van de waterschuit en verder gereedschap aan de Bakenessergracht op de
hoek van de Lieve-Vrouwesteeg; hij had het bedrijf in 1609 gekocht voor
\f4970.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-37, f~LXXXVI\vo, 24~februari 1609. \ora~76-41,
f~CXCVIII, 8~februari 1614. Vgl. \ora~78-8, f~CKXXXVIII\vo, 22~november 1611;
f~\2LXIII\vo, 24~september 1612. \ona\ Haarlem 58, f~19\vo, 14 en 17~februari
1615. \ona~125, f~CI, 27~januari 1625.} Als koopman had hij Pieter Brueckers uit
Weert als factoor in dienst.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 13, f~\3, 29~oktober 1598
(Peter Bruyckers handelt namens Henrick te Goch). \ona~14, f~\2LII, 10~november
1599; f~\3, 29~oktober 1599. Vgl. \ona~15, f~XXIX\vo, 15~maart 1600: beiden
vorderen te La Rochelle. \ora\ Haarlem 78-8, f~CLXIII, 11~juli 1611.} Deze
handelde ook als zelfstandige garenkoper en participeerde in 1609 samen met
Lijsbeth Wijnants in het uitreden van het schip Sint-Joris.\zn{\nha, \ona\
Haarlem 80, f~XXIIII\vo, 16~februari 1609.} Brueckers werd in 1613 na jarenlange
dienst in de garenhandel afgedankt door Lijsbeth Wijnants, weduwe.\zn{\nha,
\ona\ Haarlem 24, f~XXVI, 22~februari 1613.} Haar zoon Goort Coppens gelastte
vervolgens Guillame van den Cruyce, koopman en factoor te Londen, om alle zaken
van hem en zijn moeder te behartigen, zoals voordien Breuckers had
gedaan.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 24, f~XXVII, 22~februari 1613.} Henrick Coppens
van Kelst was lid en corporaal geweest van de kloveniers.\zn{\nha, Schutterij
Haarlem 29-1, ff~49\vo en 64. Idem 30, f~3\vo.}
%30~juli 1606 Hendrick Coppens overleden of begraven.
%INVULLEN:kinderen
\item Hendrick Lamberts van Erp\zn{\nha, Oudemannenhuis Haarlem 3-63, no.~11.
\ona\ Haarlem 81, f~LXXIII\vo, 28~mei 1610. \ona~108, f~119, 24~juli 1610. \na,
Hof van Holland 655, no.~206, 19~november 1621. \gaa, \ona\ Amsterdam 428,
f~203, 14~september 1612. \ona~431, f~161, 8~september 1614. Van Dillen, {\em
Het oudste aandeelhoudersregister\/}, 154. Van Boheemen en Van der Heijden, {\em
Retoricaal memoriaal\/}, bijlage 1, no.~H331 (een onwaarschijnlijk
identificatievoorstel).} heette jonggezel uit Goch, woonachtig aldaar, toen hij
op 8~februari 1609 te Haarlem in ondertrouw trad met Sara van Lier\zn{\nha,
\ona\ Haarlem 25, f~\2LXII, 24~november 1616.}, jongedochter uit Haarlem aan de
Krocht, dochter van Johan van Lier uit \db, koopman te Haarlem, en van Margriet
Gerrits Heeren. Hij werd in hetzelfde jaar lidmaat van de gereformeerde gemeente
en woonde toen aan de Oude Gracht in het huis van Jan van Deutekum. Getuige was

Govert Lamberts [uit Eindhoven].\zn{\kr 99, p.~170, 7~januari 1609.}
Oorspronkelijk kwam hij uit Eindhoven. Hij was in de zomer van 1605 lid van de
stedelijke schutterij van Haarlem, maar aangezien hij toen in Goch woonde (waar
hij dagelijks op Frankfurt handelde), vreesde hij met zijn mond vol tanden te
staan als hij in vijandelijke handen viel; daarom kreeg hij ontslag uit de
schutterij.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 77, f~LIII\vo, 10~maart 1606. Schutterij
Haarlem 29-1, f~61\vo, 1606.} In 1615 verkocht hij als een van de reders het
schip Die Bors aan de schipper, die naderhand verklaarde dat de transactie
fictief was geweest.\zn{\gaa, \ona\ Amsterdam 140, ff~21\vo en 22\vo, 10~april
1615.} Vermoedelijk is hij in Amsterdam gaan wonen. Daar werd in 1614 een
dochter uit zijn huwelijk met Sara van Lier gedoopt. In 1612 en 1616 werden
kinderen van Henrick van Erp (dezelfde?) te Amsterdam begraven en in de
Zuiderkerk werd op 2~januari 1618 Hendrick van Erp begraven. Hij hadf het jaar
tevoren bij testament \f600 vermaakt aan de gereformeerde diaconie en zijn zoon
Jan tot universele erfgenaam gemaakt.\zn{\gaa, \ona\ Amsterdam 279, f~431\vo,
25~december 1617; f~434, 28~december 1617.} Uit zijn huwelijk overleefde alleen
Jan van Erp\zn{\gaa, \ona\ Amsterdam 920, f~163, 21~mei 1638; f~168, 26~mei
1638. \ona~921, f~344\vo, 8~november 1639. \ona~1126, f~154\vo, 7~augustus
1658.} (geboren in 1611), die in 1641 als vrijgezel op zijn ziekbed ten huize
van zijn nicht Constantia van Erp aan de Keizersgracht testeerde en kort daarna
overleed. Hij maakte legaten voor zijn bloedverwanten en schonk hen zijn
huisraad, linnen, wol, goud en zilver, maar Constantia van Erp, zijn universele
erfgenaam, mocht naar believen daaruit kiezen wat zij wilde en kreeg bovendien
de twee kussens van zijn overleden moeder en het schouwkleed waarop zij
eigenhandig zijn portret had geborduurd. Nadrukkelijk sloot hij de verwanten uit
die zouden toetreden tot de rooms-katholieke geestelijkheid.\zn{\gaa, \ona\
Amsterdam 923, f~69, 5~maart 1641; f~104\vo, 8~april 1641; f~200, 10~augustus
1641; f~308, 10~december 1641.}
\item Henrick Lamberts\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-2, ongef., 22~maart 1593.},
linnenwever uit Gestel bij Eindhoven, was in 1597 met andere Brabanders
betrokken bij een vechtpartij tijdens een drinkgelag in {\em het Raemhuys\/}
(een herberg?) en werd daarvoor gevangen gezet.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 12,
f~II$\rm^c$IIII, 30~september 1597. \ona~13, f~II$\rm^c$LXXXII, 27~oktober
1598.}
\item Henrick Lamberts uit Strijp bij Eindhoven, wordt vermeld in 1593.\zn{\nha,
\ora\ Haarlem 47-2, ongef., 24~maart 1593.}
\item Henrick Leenaerts, linnenwever uit Vught bij \db, en Lijsken Roberts
testeerden in 1595.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 11, f~II$\rm^c$LIIII\vo, 1~november
1595.} Lijsken kwam uit \db\ en werd als weduwe op 14~april 1604 lidmaat van de
gereformeerde gemeente.
\item Henrick Marcus, linnenwever uit Borkel, verkocht in 1609 voor \f1106 een
nieuw huis in de Korte Westerstraat, belend aan een ander huis in zijn
bezit.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-37, f~CXCIII\vo, 19~december 1609.}
\item Heyndrick Maertens uit Hees (Heeze), 30~jaar oud, werkte in 1600 en 1601
als blekersknecht op de blekerij van Pieter van den Broucke in het Bennebroek
onder Heemstede.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 15, f~CXCII\vo, 20~november 1600.
\ona~72, f~XCVI, 30~augustus 1601.}
\item Henrick Thys uit Helmond, vermeld in 1597.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-3,
f~39, 9~december 1597. Mogelijk was hij identiek aan Henrick Thijssen te
Haarlem, zoon van Thijs Gielis, die in 1606 \`a 1608 land verkocht te Mierlo:
\rhce, \sa\ Helmond 3819, no.~244. Hetzelfde geldt voor Henrick Thys van
Helmond, die in 1594 zestien stukken rauw lijnwaad exporteerde van de meierij
van Den Bosch naar Holland: \arab, Rekenkamer 23525, f~IIII, 26~januari 1594.}
Henrick Thys uit Mierlo, ook aangeduid als afkomstig uit Helmond, Zaltbommel en
Brabant, liet in 1610, 1611, 1617, 1620 en 1629 kinderen gereformeerd dopen,

verwekt bij Maijken Diricx. Zij hadden op 7~januari 1607 ondertrouw aangetekend;
hij als vrijgezel uit Zaltbommel, zij als weduwe van Thonis Govaerts en
afkomstig van Haarlem.
\item Hendrick Thyssen, jonggezel van bij van Weert, woonachtig bij de
Schalkwijkerpoort, trouwde op 17~augustus 1604 met Tanneken Caluwaerts,
jongedochter uit Meulenbeke tussen beide Kampen. Hij woonde in de
Spaarnwouderstraat, toen hij op 14~december 1614 hertrouwde met Mayke Gerrits
uit Brugge, weduwe van Gerrit Bastiaens. Kinderen uit het tweede huwelijk werden
gereformeerd gedoopt.
\item Hendrick Michielsen, linnenwever uit Leende in Brabant, woonachtig aan de
Kleine Houtstraat, werd in 1588 lidmaat van de gereformeerde gemeente en
nogmaals, met attestatie van Harlingen, in 1592 (toen woonde hij in de
Bullebaksteeg).\zn{\kr 98, p.~84, 15~juli 1588; p.~122, 9~oktober 1592.} Hij
trouwde op 22~september 1592 met Femmeken Joriaens, jongedochter uit Vreden in
Munsterland, met wie hij op zijn ziekbed in zijn woning aan de Oude Gracht in
1593 testeerde.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 36, f~CXXVIII\vo, 2~december 1593.} In
1594--1608 werden zijn en Femmekens elf kinderen gereformeerd gedoopt. Hij was
koopman.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 18, f~X, 8~januari 1603.} Een Hendrik
Michielsen, geboren rond 1564 en woonachtig in de Damstraat, figureert op een
lijst van factoors en garenverkopers uit het begin van de zeventiende eeuw; hij
handelde ook in Vlaams vlas.\zn{\nha, Gildenarchieven Haarlem 332, {\em Dit syn
de namen\/}, z.d. Vgl. \ona\ Haarlem 87, f~II, 5~november 1616. \ona~114,
f~IIII, 22~oktober 1610. \sa\ Haarlem, Rood 461, no.~87, z.d. (mogelijk 1603).
\ora\ Haarlem INVULLEN:4, f~CXLV, 19~augustus 1614. \ora~78-9, f~CXXX, 29~juli
1614. Vgl. Oudemannenhuis Haarlem 3-7, nrs.~68 en 69.} In februari 1640 liet
Michiel Henricks de nalatenschap inventariseren van zijn vader Henrick Michiels,
garenkoper in de Damstraat, overleden op 24~januari 1640.\zn{\nha, \ona\ Haarlem
182, f~18, 3~februari 1640.} Deze had in 1638 getesteerd ten gunste van zijn
kinderen Trijntgen, Sara, Michiel en Abraham Heyndricxs en de kinderen van zijn
overleden dochter Styntgen bij Cristiaen Borreman.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 57,
f~102\vo, 28~mei 1638.}
\item Henrick Claes Polack\zn{\nha, \ora\ Haarlem 66-1, f~CXVI\vo, 4~augustus
1595. \ora~76-30, f~\2LXIII\vo, 31~december 1594. \ora~76-31, f~XCV\vo, 10~maart
1595. \ora~78-5, f~CXCVII\vo, 31~december 1595; f~\2LXV, 10~maart 1595. \ora~7647, f~\2XCII\vo, 21~juni 1622; f~\2XC\vo, z.d.}, linnenwever uit Eindhoven (en
daar waarschijnlijk bekend als Henrick Claes Polen\zn{\na, Nassause Domeinraad
9367, f~13.}), handelde in 1594 als oom van de vier onmondige kinderen van Jan
Geryts uit Gestel en wijlen Maryken Joachims.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 37,
f~LV\vo, 29~december 1594.} Een jaar later werd hij wegens diefstal van fruit en
bombast[INVULLEN] veroordeeld om in het openbaar te bidden om vergiffenis en een
boete van \f6.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 66-1, f~116\vo, 4~augustus 1595.} In 1608
sloeg hij een vrouw in elkaar en moest hij de dokterskosten betalen.\zn{\nha,
\sa\ Haarlem, Rood 211, f~CXIIIIbis, 24~oktober 1608; f~CXV, 5~november 1608.}
In de Annastraat verkocht hij in 1595 een huis of kamer voor de lasten van
\f200.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-175, f~190\vo. \ora\ Haarlem 76-31,
f~XXXVIII\vo, 21~januari 1595.} Hij leende in 1596 \f100 voor de bouw van een
huisje in de Korte Houtstraat, uitkomende op de Annastraat.\zn{\nha, \ora\
Haarlem 78-5, f~II$\rm^c$, 5~januari 1596. Vgl. \ora~76-31, f~LXXXV\vo, 17~juli
1595.} Zijn crediteurs verkochten in 1597 voor \f115 zijn erf in de Korte
Houtstraat.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-32, ff~XXIII en XXIII\vo, 31~maart 1597.}
Het huis dat hij in dat jaar in dezelfde straat had gekocht, kon hij niet
betalen.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-36, f~\3XII, 16~december 1608.} In 1609
belastte hij zijn huis buiten de Janspoort.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 78-8, f~XLVI,
19~november 1609.} Voor \f127 verkocht hij in 1627 een huis met erf of tuin in
de Groendaalsteeg.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-48, f~2IX, 15~juni 1623.} Zijn huis
in de Nieuwesteeg bij de Kruispoort belastte hij in 1626 met \f50 wegens een
schuld aan bierleveranties.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 78-12, f~CLX,
27~mei 1626.}

\item Henrick Claess\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-26, f~LXXI, 19~april 1581.
\ora~76-30, f~\2XXVI, 15~juni 1594. \ona\ Haarlem 12, f~187, 26~augustus 1597.}
uit Eindhoven, ongeveer 23~jaar oud, zoon van wijlen Claes Jan Vrients, in leven
poorter van Haarlem, testeerde in 1593. Gerrit Driesen alias Gerrits Stevens en
Jacob Stevens, kinderen van zijn oom van moederskant, kregen een huis en een
kamer daarachter aan de westzijde van de Krocht. Steven en Jan, kinderen van
Nanninck Claes (broer van zijn moeder) kregen \f50. Ook zijn tante Joosgen Jans
Vrients kreeg een legaat.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 10, f~II$\rm^c$XXIX,
26~augustus 1593.} Samen met zijn vrouw Tryntgen Andries testeerde hij in 1596
nogmaals.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 11, \f5\vo, 27~augustus 1596.} Hij bezat in
1593--1594 een huis in de Annensteeg.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-174, f~179.
\ora\ Haarlem 76-30, f~CIIII, 30~november 1593. \sa\ Haarlem, kast 19-173,
f~197\vo.} Henrick Claess van Eindhoven verkocht het huis in de Annastraat in
1594 voor \f286.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-174, f~189\vo.} Op 28~september
1588 was Henrick onder curatele gesteld.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 11,
f~II$\rm^c$LXXIX\vo, z.d. (eind 1595).}
\item Henrick Pieters uit Eindhoven en Heijltgen Jelis lieten in 1583 hun zoon
Pieter gereformeerd dopen.
\item Hendrick Pieters, jonggezel uit Eindhoven in de Kromme Elleboogsteeg,
trouwde op 18~november 1597 met Lysbeth Cornelis, jongedochter uit Diest. Hun
kinderen werden gereformeerd gedoopt.
\item Henrick Peters, linnenwever uit Helmond, in 1594 30~jaar oud\zn{\nha, \sa\
Haarlem, Restant Ensched\'e O114a, f~CXXIIII\vo, 7~november 1594.}, getuigde in
1597 voor Pieter Thomas uit Mierlo.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 38, f~CLXXXVII\vo,
15~november 1597.} Hij bezat sinds 1593 in de Helmondsteeg een huis naast dat
van Lambert Mathys, eveneens afkomstig uit Helmond.\zn{\nha, \ora\ Haarlem
76-30, f~LXI\vo, 10~maart 1593. \ora~78-6, f~L, 25~augustus 1597; f~CVIII\vo,
20~juli 1598. \sa\ Haarlem, kast 19-175, f~214: in 1595 kocht hij voor \f24 een
erf in die steeg.} In 1591--1597 werden drie kinderen uit zijn huwelijk met Anna
Pieters gereformeerd gedoopt.
\item Henrick Peters\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-3, f~152\vo, 8~augustus 1601.}
van Veldhoven van Breda te Haarlem, koopman, geboren rond 1556, leverde in
januari 1590 dertien stukken wit, gebleekt linnen laken voor 26~stuiver per el
aan een Rotterdammer, die echter ontevreden was over de kwaliteit.\zn{\nha,
\osa\ Haarlem, Restant Ensched\'e O114, f~XLVII\vo, 12~januari 1590.} Meestal
wordt hij wijnkoper genoemd.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 54, f~65, 11~augustus 1602.}
In 1592 was hij getuige bij het contract van huwelijkse voorwaarden van Aert
Mathys van \db.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 9, f~III$\rm^c$LX, 28~juni 1592.} In 1591
was hij getuige bij het testament van Lysken Jans uit Breda, weduwe van Stoffel
Claes van Heusden.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 9, f~CXX\vo, 13~juni 1591.} Hij
testeerde in 1592 samen met zijn vrouw Lijntgen Wouters, met wie hij op de hoek
van de Vrouwesteeg woonde in het huis waar Zwolle uithing. Lijntgen had een
voordochter, Ariaentgen Ariaens, en nakinderen. Ariaentgen kreeg een prelegaat
van \f100. Na het overlijden van de eerste zou de overlevende \f500 aan de
gezamenlijke kinderen uitkeren. Getuigen waren Anthonis Jans uit Vrelandt
(Vreeland in Utrecht), linnenwever, en Aert Diricx uit Zeijlst (Zeelst) in
Brabant, poorters van Haarlem.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 9, f~IIII$\rm^c$LXXV,
12~november 1592. Vgl. voor het woonhuis: \ona~14, f~XXXVIII, 20~februari 1599.}
In 1595 woonde Henrick aan de Bakenessergracht {\em in Swol\/}.\zn{\nha, \ora\
Haarlem 47-2, ongef., 24~november 1595.} Lyntjen Henricx, anders genoemd Lyntjen
Wouters, vrouw van Henrick Pieters van Veldhoven en wonende in het huis {\em in
Swol\/} in de Vrouwesteeg op Bakenesse, testeerde in 1597 ten gunste van haar
voordochters Adriaentgen en Mayken en haar nadochters Lysken, Janneken, Lynken
en Hendricxken Henrick Peters.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 12, f~LXXII, 23~maart
1597.} In 1599 woonde Henrick {\em inden Pellicaen\/}.\zn{\nha, \ora\ Haarlem,
47-3, f~88, 17~mei 1599.} Hij hertrouwde in 1602 met Jannetgen Cornelis uit

Breda, die bij het overeenkomen van de huwelijkse voorwaarden werd geassisteerd
door haar zwager Lodewijck van der Helst.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 41, f~\2V\vo,
27~april 1602.} Zij is geboren rond 1554 en woonde in 1604 in De Pelikaan. Haar
man was onlangs overleden en had twee weken voor zijn dood geklaagd dat hij van
zijn inleg in de uitreding van een schip door Cornelis den Haen [uit \db] nog
geen enkele afrekening had gehad.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 75, f~XIIII, 2~februari
1604.} Henrick was lid geweest van het kloveniersgilde.\zn{\nha, Schutterij
Haarlem 29-1, f~42\vo.}
\id Waarschijnlijk was Henrick dezelfde als Henrick Peters, de linnenwever uit
Veldhoven die in 1579 poorter werd van Breda.\zn{\gab, \oaa\ Breda 2111, p.~142,
12~mei 1579.} Te Haarlem maakte in 1603 de wijnkoper Hendrick Pieters zijn
testament.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 53, f~60, 22~juni 1603.}
\item Henrick Pieters, linnenwever uit Zeelst, liet in 1584 verklaren dat hij
voor de Furie van Breda (1581) aldaar een stuk linnen van 50~el had geweven op
een kam van twee\"entwintig tegen een weefloon van \f25 en \f1 voor het
spoelen.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 5, f~\3XXXII, 14~november 1584.}
\item Henrick Reijners uit Eindhoven woonde in 1606 in de Ridderstraat.\zn{\nha,
Oudemannenhuis Haarlem 3-40, no.~25.} In 1615 verscheen met zijn broers,
kinderen van Reijnder Wouter Michiels, voor schepenen van Eindhoven.\zn{\rhce,
\ora\ Eindhoven 1583, ff~35 en 35\vo, 28~april 1615.}
\item Henrick Reynders uit Helmond, vermeld in 1605 \`a
1605.INVULLEN:datum\zn{\rhce, \sa\ Helmond 3817, no.~743, i.m.}
\item Henrick Zegers\zn{\nha, \ona\ Haarlem 46, f~\2VIII\vo, 21~juli 1608. \sa\
Haarlem, Restant Ensched\'e O114a, f~CLXXXVII\vo, 9~oktober 1595.} uit
Eindhoven, poorter van Haarlem, geboren rond 1561, was in 1605 getuige bij een
testament.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 44, f~\2XVI\vo, 27~oktober 1605.} Aan Henrick
Zegers (dezelfde?) was in 1601 Pieter Pinck, linnenwever uit Komen, \f38:10:0 en
in 1603 Pieter Willems, linnenwever uit Woensel, \f51:7:0 1~blank schuldig voor
geleverd garen.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 78-6, f~CXCV\vo, 3~maart 1601. \ona\
Haarlem 42, f~CLXXXII, 3~april 1603.} Hij heette in 1620 {\em factoor van
greinen\/}.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-4, ongef., 1~december 1620.} Hij had in
1604 een vordering op een koopman te Middelburg.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 43,
f~CLVIII, 18~maart 1604.} In 1623 was hij \f350 schuldig aan de vlaskoper
Adriaen van der Coge, waarvoor hij zijn huis aan de Oude Gracht als onderpand
had verbonden.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 152, f~115\vo, 27~december 1623.} Hij was
lidmaat en vermoedelijk dienaar van de doopsgezinde gemeente.\zn{Stuve, \ah De
dienaarschap'', 35.}
\item Henrick Stappers uit Leende in Brabant, linnenwever, woonachtig op de
Krocht, werd in 1584 lidmaat van de gereformeerde gemeente.\zn{\kr 98, p.~40,
30~maart 1584.} De in 1594 vermoorde Anthonis Stappers zal zijn zoon zijn
geweest en aangezien Henrick geen partij was in het verzoeningscontract in 1595,
zal hij toen zijn overleden.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 37, f~C, 28~april 1595.}
\item Henrick Dircxs uit Helmond kocht in 1600 voor \f369:10:0 in de Oude
Doelstraat op de hoek van de Nieuwe Molenstraat, dat hij in 1606 voor \f243
verkocht.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-32, f~II$\rm^c$XXXIIII\vo, 22~december 1600.
\ora~76-35, f~II$\rm^c$LIII\vo, 9~december 1606.}
\item Hendrick Dircs uit Straten bij Eindhoven (Stratum) ondertrouwde op
30~november 1603 met Catelina Bartholomeus, jongedochter uit Gent. Zij trouwden
te Alssum. INVULLEN:plaats
%INVULLEN:cf.volgende!
\item Hendrick Dircks uit Stratum (ook vermeld als van Eindhoven), gezien sinds
1590\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-2, ongef., 17~november 1590.}, trouwde op

19~januari 1603 als vrijgezel in de Achterstraat met Lynken Pieters van
Espe\zn{\rhce, \ora\ Eindhoven 1582, f~101\vo, 8~april 1610; f~190\vo, 6~oktober
1609.}, jongedochter uit Woensel aan de vest bij de Zijlpoort. Zij was een
dochter van Pieter Pieters van Espe uit Woensel.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 45,
f~LXVI\vo, 8~mei 1606. \ora\ Haarlem 76-38, f~LXII, 17~februari 1610.} In 1599
zijn zij samen met haar zus Mayken Pieters, beiden woonachtig aan de Zijlpoort
bij de molen, lidmaat geworden van de gereformeerde gemeente.\zn{\kr 99, p.~43,
9~april 1599.} Op 2~september 1618 hertrouwde zij met Thomas Eggers uit
Soerendonk in de Voorkamp.
\item Hendrick Dirickx\zn{\rat, \ora\ Geertruidenberg 16, f~106\vo, 24~februari
1596.}, vrijgezel uit Vessem, trouwde op 8~september 1592 met Maria Jans,
jongedochter uit Woensel. Hij was een zoon van Dierick Goossens.
\item Hendric (Dericxss) van Heuvel\zn{\gaw, \ora\ Weert 4712, ongef.,
17~februari 1595. \nha, \ona\ Haarlem 33, f~LVII, 10~februari 1587. \ora\
Haarlem 47-3, f~287\vo, 29~oktober 1607. \ora~47-4, f~CXVII\vo, 29~juli 1614;
f~CXCIIII, 25~oktober 1616. \ora~78-9, f~XXX\vo, 11~mei 1613; f~CXIIII\vo,
12~mei 1614. \ora~78-10, f~V, 26~januari 1617; f~XXIX, 6~juni 1617. \ora~78-12,
f~CXLIIII, 26~februari 1626. \ora~82-1, ongef., 18~oktober 1612; 3~november
1612. \sa\ Haarlem, Rood 213, ongef., 9~november 1628. Restant Enschede\'e O114,
f~XIII, 23~augustus 1589. Schutterij Haarlem 29-1, ff~36\vo, 48\vo (wordt op
1~februari 1603 tijdelijk ontslagen), 62\vo. Idem 31-1, ff~21, 40\vo. Idem~31-2,
ongef., 1618, 1621 (\ah heeft sijn jaren'' en wordt daarom op 1~september 1624
uit de schutterij ontslagen). \arab, Rekenkamer 23520, f~XLVI, 4~juli 1588;
f~LXXXVI\vo, 18~maart 1589.} uit Weert in de Gierstraat (in het in 1593 voor
\f1375 gekochte huis Het Rode Schild\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-30, f~XV\vo,
22~januari 1593. \ora~78-14, f~CVII, 10~juli 1637.}), geboren rond 1563\zn{\nha,
\ona\ Haarlem \ona\ 129, f~42\vo, 15~september 1627. \ona~172, deel~III,
f~XXVIII\vo, 11~augustus 1640.}, handelaar in linnen en later vooral gezien als
garenkoper\zn{\nha, Gildenarchieven Haarlem 332, {\em Dit syn de namen\/}. \sa\
Haarlem, Rood 461, no.~70, z.d. Rood 465, no.~41, z.d. (hij is koopman in
Silezisch garen). Restant Ensched\'e O114, f~X\vo, 3~augustus 1589 (hij leverde
Hollands doek ofwel lijnwaad).}, werd in 1594 lidmaat van de gereformeerde
gemeente.\zn{\kr 98, p.~137, 8~april 1594.} Aan Jan Claess, kamerijksdoekwever
te Helmond, leverde hij in 1617 als factoor van een garenkoper garen, dat Jan
deels betaalde met enkele stukken lijnwaad.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 109, f~93,
27~januari 1618. Vgl. \na, Hof van Holland 653, no.~222, 22~december 1620 (hij
is factoor van de garenkoper Mathijs Abelen).} In 1600 was hij lid van de oude
schutterij.\zn{\nha, Schutterij Haarlem 29-1, f~36.} In 1622, 1626, 1628 en 1630
werd hij gekozen tot keurmeester van het lang garen.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Rood
212, f~295\vo, 22~november 1622. Rood 213, ongef., 11~november 1626;
22~november 1630. Rood 215, f~50\vo, 9~november 1628.} Hij verklaarde in 1628
geen \f2000 rijk te zijn en dus vrijgesteld behoren te zijn van het
zoutgeld.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Rood 215, f~19\vo, 6~mei 1628.} Zijn eerste
vrouw was Maryken Thoenen\zn{\gaw, \ora\ Weert 4712, ongef., 16~februari 1595.},
eveneens uit Weert dochter van Gherijt Thoonen en zus van de Haarlemse koopman
Frans Thoenen van Heythuysen. Henrick van Heuvel bewees hun drie kinderen in
1607 \f1575 voor hun moederlijke erfdeel.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 21, f~XXXIX,
7~maart 1607.} Op 18~maart 1607 hertrouwde hij met Cathalina Jans de
Bitter\zn{\nha, \ona\ Haarlem 87, f~CV, 17~augustus 1616. \ora\ Haarlem 76-42,
f~CXLI\vo, 18~maart 1617. \sa\ Haarlem, Rood 211, f~\2XLIIII, 18~juni 1613.},
een Haarlemse jongedochter met Bossche ouders; hij woonde toen in de Gierstraat.
Zij was een dochter van de lijnwaadkoper Hans de Bitter en van Ariken Jans van
Tangeren. Hij testeerde in 1624 en 1625 ten gunste van zijn drie voorkinderen
(Gerryt, Marten en Catharyna) en vier nakinderen (Aryken, Dirck, Jan en
Catharyna).\zn{\nha, \ona\ Haarlem 126, f~137, 19~november 1624. Zie voor de
nakinderen: \gar, \ona\ Rotterdam 150, no.~484, 25~september 1636; no.~551,
19~november 1635. \ona~151, no.~335, 27~maart 1638.} In 1640 verkocht hij voor
\f2000 een huis in de Gierstraat.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-60, f~XVIII,

19~januari 1640.} Hij leefde nog in 1653, 88~jaar oud.\zn{\nha, \ona\ Haarlem
232, f~433, 12~mei 1653.}
De voorkinderen waren:\zn{\gaw, \ora\ Weert 4713, ongef., 11~oktober 1605.}
%INVULLEN:voor- en nakinderen
%Op 31~mei 1616 trouwde Heijltgen Hendricx van den Heuvel uit
%Emmerik, woonachtig in de Zijlstraat, met Martinus Bruno, predikant
%te Middelie.
%Oudemannenhuis 3-40, nrs. 139, 140, 141, 142: Geertruijt,
%Heylken, Meriken en Fransijnken van Huevel aan de Oude
%Gracht. 7, 1, 1 en 2 loten, \f1:6:0, 6, 6 en 12 stuiver.
%Geertken van Heuvel, jongedochter uit Weert in de Zijlstraat, werd in 1602
%lidmaat van de gereformeerde gemeente; haar vader Hendric was getuige.\zn{\kr
%99, p.~86, 12~juli 1602.} [zie vrouwen.tex]
%Maerten Henderick van Heuvel was in 1613--1627 lid van de oude
%schutterij en vertrok kort daarna.\zn{\nha, Schutterij Haarlem 31-1,
%f~14, 1615; f~47\vo, 1615. Idem~31-2, ongef., 1618, 1621, 1624, 1627.}
\item Heyndrick Dirckss uit Woensel, 12~jaar oud, woonde in 1583 als spoeler in
de Kruisstraat; van zijn jaarinkomen van \f6 kon hij niet leven.\zn{\nha,
Burgerweeshuis Haarlem 6, f~XXXVII.}
\item Henrick Dircxs Schepers\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-58, f~CXI, 4~mei 1638.
\ora~78-15, f~CLXXIII, 2~mei 1643.}, linnenwever uit Seltz in Brabant (Zeelst),
trouwde op 16~februari 1599 als jonggezel in de Valkesteeg met Aaltgen Jans uit
Goor aan het Spaarne. Hij bezat in 1604 een huis in het Groot
Heiligland.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-35, f~XXVIII, 4~december 1604.} Op
22~december 1626 hertrouwde hij met Grietjen Jans ut Deventer\zn{\nha, \ora\
Haarlem 76-52, f~CLXIII\vo, 16~januari 1630.} in de Bereiderstraat, dochter van
Jan Henricxs uit Rijssen in Twente en weduwe van Jan Janssen uit Mierlo; hij
woonde toen in het Groot Heiligland. Henricx' dochter Trijntgen trouwde met Jan
Michiels.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-65, f~III\vo, 5~november 1646.}
%INVULLEN:controleer of bovenstaande niet Henrick Gerrit S. betreft
\item Henrick Thielmans\zn{\nha, \ona\ Haarlem 10, f~II\vo, 6~januari 1593.
\ona~21, f~LXVII\vo, 25~april 1607; f~CVII, 13~juni 1607. \ora\ Haarlem 47-3,
f~96\vo, 27~juli 1599; f~190\vo, 24~februari 1602. \ora~76-33, f~LXXVI\vo,
20~april 1601. \ora~76-34, f~XVII, 8~maart 1602. \ora~78-6, f~LVIII, 17~november
1597.} (ook Thielants) uit Stratum (ook van Eindhoven genoemd verkocht in 1592
voor \f2200 een huis in de Schagchelstraat, dat hij in 1586 voor \f950 had
gekocht.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-166, f~160. Kast 19-172, f~202. \ora\
Haarlem 76-27, f~\2XIIII, 31~december 1586. \ora~76-29, f~CXIIII, 31~december
1591.} In 1602 verkocht hij een huis in de Sint-Michielsstraat (Lange
Annastraat), kocht hij voor \f3900 een huis in de Warmoes- of Kerkstraat en
verkocht hij voor \f3016 een huis in de Schagchelstraat.\zn{\nha, \ora\ Haarlem
76-33, f~CLXIII\vo, 1~januari 1602. \ora~76-34, f~XXIII\vo, 11~maart 1602;
f~L\vo, 12~oktober 1602.} Hij was koopman en factoor in lang garen.\zn{\nha,
\ona\ Haarlem 35, f~CXLIII\vo, 7~april 1597. \ona\ Haarlem 69, ongef.,
11~januari 1606 (drie akten). \ora\ Haarlem 78-5, f~\2XVI\vo, 18~februari 1596.
\ora~78-6, f~LVIII, 17~november 1597. \sa\ Haarlem, Rood 461, no.~23, z.d.
(apostille van 9~oktober 1595). Gildenarchieven Haarlem 332, ongedateerd rekest,
ca.~1595. \ora\ Haarlem 78-5, f~II$\rm^c$XVI\vo, 18~februari 1596; f~\2XLVIII,
8~augustus 1596. In 1594 heette hij linnenwever uit Eindhoven (\ora~47-2,
ongef., 9~juni 1594), in 1596 {\em liewatier\/} van bij Eindhoven (idem,
27~november 1596).} Hij was gehuwd met Hilleken Henricx\zn{\nha, \ona\ Haarlem
76, f~CIII\vo, 7~mei 1605.} uit Stratum, met wie hij testeerde in 1590. De
diakens van de Grote Kerk kregen \f20. Hun dochter Janneken Henricx, die ten bij
hen woonde, zou \f100 vooruit krijgen als zij behoorlijk trouwde. Zij woonden
aan het Spaarne.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 34, f~\2XIIII, 30~september 1590.}
Henrick Thielants was in 1603 bankroet. Hij had schulden aan onder andere de
Haarlemse kooplieden Henrick Michiels [uit Leende], Gerrit Dircx Schepers [uit

Zeelst], Pieter Lambrechts [uit Aarle-Beek of Eindhoven], Thonis Aerts [uit
Heeze] en Goort Gerrits [uit Eindhoven]\zn{\nha, \ona\ Haarlem 18, f~X,
8~januari 1603. \ona~21, f~LXVII\vo, 25~april 1607; f~CVII, 13~juni 1607.
\ona~43, f~CXLVIII, 4~maart 1604; f~CXLIX, 4~maart 1604. Vgl. \ona~46,
f~LXXX\vo, 12~oktober 1607. \ona~54, f~328\vo, 11~januari 1606; f~341\vo,
24~januari 1606; f~362\vo, 11~februari 1606; f~365, 2~maart 1606. \ona~69,
ongef., 31~maart 1604; 6~januari 1606; 11~januari 1606. \ona~72, f~\2LXX\vo,
30~maart 1604; ff~\2XCIIII\vo en \f2XCV, 12~april 1604. \ona~74, f~XXX,
20~februari 1603; f~CLXXXXIV\vo, 16~december 1603. \ona~77, f~LXXX\vo, 13~april
1606. \na, Hof van Holland 620, no.~90, 31~juli 1609.}; enkele tientallen huizen
uit zijn bezit, waaronder De Kameel in de Nieuwe Kruissteeg en De Utrechtse
Schuit in de Warmoes- of Kruisstraat, kwamen onder de hamer.\zn{\nha, \ora\
Haarlem 76-34, f~\2XXVI\vo, 3~januari 1604; f~II$\rm^c$XLIX-II$\rm^c$LXII,
26~januari -- 2~februari 1604; f~II$\rm^c$LXIII, 24~maart 1604. \ora~76-35,
f~XVI, 30~april 1604; f~LVI, 12~juli 1605; f~CXI\vo, 15~juli 1605;
f~II$\rm^c$LXVI\vo, 8~januari 1607; f~\2CLXVI\vo, 13~januari 1607. \ona\ Haarlem
69, ongef., 12~april 1604.} Al in 1602 had hij een aantal huizen verkocht in de
Schagchelstraat, onder meer dat waar de drie smallen uithingen\zn{\nha, \ora\
Haarlem 78-6, f~\2LVII, 5~oktober 1602; f~\2LXIII, 28~november 1602;
f~\2LXIII\vo, 3~december 1602.} en andere huizen met hypotheken belast,
waaronder bij elkaar staande 30~woningen in de Nieuwe Kruissteeg buiten de
Kruispoort\zn{\nha, \ora\ Haarlem 78-6, f~\2LXV, 17~december 1602; f~\2LXVI,
20~december 1602; f~\2LXVII, 31~december 1602.}, maar pas in 1603 was hij
formeel failliet.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-34, f~LXXIX\vo, 26~september 1603.}
Hij woonde, althans in 1602, in De Verloren Zoon in de Schagchelstraat.\zn{\nha,
\ora\ Haarlem 78-6, f~II$\rm^c$XXXVI\vo,
26~augustus 1602; f~II$\rm^c$LXIII\vo, 3~december 1602.} Na zijn faillissement
verstigde Henrick zich te Utrecht.\zn{\rhce, \ora\ Eindhoven 1582, f~182\vo,
1~april 1611.}
%INVULLEN:
%De linnenwever Henrick Thielmans verkocht in 1596 voor \f1000 een
%huis in de Grote Houtstraat.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-31
%f~CXC\vo, 31~december 1596.}
\item Henrick Thomas uit Liessent in Brabant bij Gemert (Lieshout), linnenwever
in de Jansstraat, zeer ziek, testeerde in 1595. Henrick Harmans uit Veldhoven
had hem in zijn ziekte geld voorgeschoten. Aan de armen van de gereformeerde
kerk te Haarlem gaf Henrick \f50 en aan de wezen en arme kinderen vermaakte hij
\f100 voor hun onderhoud en om een ambacht te leren, te besteden ter discretie
van zijn verwanten. Thomas Joosten, van wie hij het linnenweven had geleerd,
kreeg \f18 en diens zuster Barbara evenveel. Henrick Janss, die op zijn erf te
Lieshout woonde, schold hij alle achterstal kwijt. Getuige was Lenaert Harmans
uit Veldhoven.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 37, f~CX, 30~mei 1595.}
\item Hendrick Vestens\zn{\nha, \ona\ Haarlem 43, f~XXI\vo, 14~augustus 1603.
\ona~129, f~42\vo, 15~september 1627. \ona~133, f~57, 17~februari 1631.
\ona~147, deel~1630, f~CXXXIIIIe, 15~november 1630. \ora\ Haarlem 76-39,
f~CXIIII, 7~maart 1611. \ora~76-41, f~X, 7~januari 1613. \ora~76-58, f~LVII,
23~februari 1638 (hij verkoopt samen met Frans Vestens en Barent Gerrits een
huis). Schutterij Haarlem 31-2, ongef., 1621.} (Vestkens, Vestgens), geboren
rond 1575, linnenwever uit Weert, later koopman van lang garen uit Silezi\"e en
omgeving\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Rood 463, no.~16, z.d. (ca.~1637). Loketkas 715-2, 1636 z.d.; 21~augustus 1638. Gildenarchieven Haarlem 332, {\em Copie naer
het eijgen principael\/}, z.d.}, geboren rond 1578, werd met zijn vrouw Yken
Willems Alen\zn{\nha, \ona\ Haarlem 314, f~CII\vo, 22~mei 1658.}, woonachtig bij
de Janspoort, in 1601 samen met Frans Stevens [uit Weert] lidmaat van de
gereformeerde gemeente.\zn{\kr 99, p.~74, 5~oktober 1601.} Ook zij kwam uit
Weert. Zij testeerde met haar man in 1603 op zijn ziekbed in de
Jansstraat.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 42, f~CXCIII\vo, 20~april 1603.} Henrick was
in 1611--1615 diaken en ouderling in 1622--1623 en 1630 (namens de
Brabanders).\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Rood 213, ongef., 20~maart 1630; tussen

april en mei 1631. Kerkenraad Haarlem 20, ongef., 7~januari 1622; 8~juli 1622;
5~januari 1623; 26~maart 1623; 27~maart 1629. Idem~21, ongef., 12~maart 1630;
3~maart 1646. Spaans, {\em Haarlem na de Reformatie\/}, 284.} In 1607, 1608 en
1633 werd hij benoemd tot keurmeester van het langgaren en in 1632, 1635 en 1636
was hij kiesman van de keurmeesters.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Rood 211, f~XC\vo,
31~oktober 1607; f~CXVI, 13~november 1608. Rood~216, f~41, 12~november 1632;
f~138\vo, 15~november 1633. Rood~217, f~60\vo, 14~november 1635; f~126,
10~november 1636.} Onder meer handelde hij in compagnieschap met Willem van
Heythuysen, eveneens een Weerter koopman te Haarlem.\zn{Biesboer, \ah Willem van
Heythuysen'', 116.} Hij kocht in 1605 een huis in de Bakkumsteeg\zn{\nha,
Oudemannenhuis Haarlem 3-3, no.~72: {\em in Bachoven steech\/}.}, waarvoor hij
twee stukken fijn linnen ad 50~el beloofde te geven, {\em staende in een
achtentwintich\/} (een bepaalde weefkam).\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-35,
f~CII\vo, 17~mei 1605.} In 1608 verkocht hij het voor \f1010 aan Cornelis
Pieters uit Woensel. Bovendien verkocht hij voor \f2220 een huis in de
Gierstraat.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-36, f~\2LXXVII, 13~november 1608. Vgl.
\ona\ Haarlem 133, f~46 22~januari 1631.} In de Grote Houtstraat verkocht hij in
1620 een huis voor \f4100.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-45, f~CXXXVI, 6~januari
1620.} Aan de Oude Gracht bij de Koningsbrug kocht hij in 1623 voor \f4500 een
huis.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-48, f~XLV\vo, 1~januari 1623.} In 1612 was hij
getuige bij het testament van Joost Corstiaens, linnenwever uit Gestel.\zn{\nha,
\ona\ Haarlem 49, f~XLIX, 4~januari 1612.} Hij testeerde in 1637 samen met zijn
vrouw Yken Willems en beschikte toen over hun bloemen, bollen, {\em tulpaden\/}
en dergelijke, die eerst voor de langstlevende zouden zijn en vervolgens voor de
armen. De gereformeerde diaconie kreeg een legaat van \f1000. Erfgenamen van
Henrick werden zijn broers Willem en Cornelis, zijn halfzusters Maryken (weduwe
van Jan Harmans) en Geertruijt (de laatste gerepresenteerd door het
oudemannenhuis te Weert) en de kinderen van zijn volle broer Willem en volle zus
Hilleken Vestens.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 134, deel~II, f~CXIII, 28~november
1637. Vgl. \ona~120, f~567. \ora\ Haarlem 76-74, ff~XIIII en XIIII\vo,
24~december 1662.} Yken was zijn weduwe in 1639.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 135,
f~\2XVII\vo, 26~november 1639; f~\2XXI, 7~november 1639. \ona~138, f~LIIII\vo,
17~juli 1643; f~XCIII, 14~november 1643. \ona~149, f~220, 21~november 1639.} Zij
hertrouwde met Henricus Swalmius, predikant in de Grote Kerk en rector van de
Latijnse school te Haarlem. Deze liet zich in 1639 portretteren door Frans Hals,
mogelijk samen met zijn vrouw. Hij stierf te Haarlem op 11~juli 1652 en in zijn
en Ykens boedel werden twee portretten van hem aangetroffen, alsook een
schipbreuk van Paulus, Job, een keukentje, een zee, een banketje, een landschap,
turfdragers en meer schilderijen.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 388, f~76, 12~september
1662. Vgl. Biesboer, {\em Collections of paintings\/}, 164, 165.} De erfgenamen
van Henrick Vestgens en Yda Willems verkochten in 1662 voor \f6155 een huis aan
de Oude Gracht bij de Koningsbrug.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-74, f~XII\vo,
24~december 1662.} Yda's en Swalmius' kinderen verkochten in 1663 huizen in de
Lakenstraat en de Lange Bogaardstraat (waar de stad Borken uithing) voor \f2555
en \f2130.\zn{\nha, ora\ Haarlem 76-74, ff~LXV\vo en LXVI\vo, 7~maart 1663.}
Haar en Vestgens erfgenamen verkochten in 1686 hun grafstede in de Grote
Kerk.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 437, f~637, 6~november 1686.}
\item Henrick Wouters, linnenwever uit Gestel op de Raaks (hij noemde zich ook
afkomstig van Eindhoven), woonde daar bij Denys Gillis [uit Weert], toen hij in
1593 met Jan Gijsberts [uit Gestel] als getuige lidmaat werd van de
gereformeerde gemeente.\zn{\kr 98, p.~132, 8~oktober 1593.} Hij trouwde op 3~mei
1594 als vrijgezel met Anneken Aerts Snoecx\zn{\nha, \ona\ Haarlem 129, f~75\vo,
15~oktober 1627.} uit Veldhoven, die in de Ursulasteeg woonde. Hij verkocht in
1600 voor \f350 een huis in de mond van de Gierstraat aan Joost Corstiaens uit
Gestel, mogelijk hetzelfde dat hij in 1596 voor \f400 had gekocht.\zn{\nha,
\ora\ Haarlem 76-31, f~CLXXVII\vo, 2~januari 1597. \ora~76-32,
f~II$\rm^c$XVIII, 11~december 1600. \sa\ Haarlem, kast 19-176, f~179\vo. Kast
32-9, rekening 1600, f~XIIII.} Voor \f562 kocht hij in 1601 een huis in de Korte
Houtstraat.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-33, f~XXX, 20~maart 1601.} en in 1610
verkocht hij voor \f1350 een huis in de Korte Houtstraat.\zn{\nha, \ora\ Haarlem

76-38, f~CXCII, 9~december 1610.} Een jaar later kocht hij voor \f2500 een huis
in de Zijlstraat.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-39, f~XXXIIII\vo, 25~januari 1611.}
Voor \f1900 verkocht hij in 1616 een huis in de Gierstraat en voor \f1600 in
1618 een huis aan de Ossenmarkt.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-42, f~\2XXVIII,
28~maart 1616. \ora~76-44, f~LXXIIII, 17~mei 1618.} Anneken hertrouwde op
3~augustus 1627 met Jan Andriessen in de Lakenstraat, weduwnaar uit Moerbeke.
Haar en Henricxs kinderen, de lijnwaadreder Pieter Henricxs, Lijsbeth Henricxs
(zij trouwde met Thomas Egberts Brouwer uit Soerendonk) en Henrick Henricxs,
machtigden in 1629 hun aangetrouwde neef Jan Goorts te Uden om in Eindhoven en
Gestel de nalatenschap te gaan regelen van hun vaderlijke grootvader Wouter Jan
Andries, overleden te Gestel, en hun tante Lijsken, weduwe van mr.~Dielis Werp,
overleden te Eindhoven. Hun oom Jan Wouters te `Betecum' in Friesland was hun
mede-erfgenaam.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 131, f~CI\vo, 10~april 1629.} Anneken
Snoecx en haar tweede man scheidden van tafel en bed. Omdat de gereformeerde
kerkenraad oordeelde dat het beider schuld was, werd Anneken niet meer
toegelaten tot het avondmaal.\zn{\kr 21, ongef., 8~januari 1630; 7~oktober 1631;
10~oktober 1631; 14~oktober 1631.} In haar testament uit 1655 vermaakte zij
\f1000 aan de gereformeerde diaconie, wat eerder op boetvaardigheid dan op
wraakzucht wijst. Haar huis aan de Kraaienhorstergracht bij de brouwerij Het
Zwaantje gaf zij aan Anneken Thomas, dochter van haar dochter Lijsbeth Henricxs.
Na haar overlijden in 1658 werd de nalatenschap ge\"inventariseerd: voornamelijk
een huis in de Gierstraat waar het wapen van Spanje uithing (verkocht voor
\f2010:1:0), het huis op de Kraaienhorstergracht en een hoeveelheid
obligaties.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 153, ff~520 en 522, onvoltooide akten, na een
akte de dato 2~september 1651.} Haar erfgenamen waren Anneken Thomas voor de
helft en Anneken, Lijsbeth en Janneken Pieters, kinderen van haar overleden zoon
Pieter Hendricx voor de wederhelft.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 153, f~520, z.d.
\ona~227, f~103, 2~december 1655.} Zij overleed op 15~april 1658 en liet het
huis na waar zij stierf en het wapen van Spanje uithing, nota bene in de
Geuzenstraat.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 227, f~396, 15~april 1658.}
\item Henrick Wouters uit Vught, vermeld in 1588.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-2,
ongef., 10~oktober 1588.}
\item Henrick Willems Ruythuys uit Breugel in Brabant machtigde in 1584 Jan
Hoedemaker uit Eindhoven om de \f19 te ontvangen, die de weduwe van Lambrecht
van Daele [linnenbleker uit Eindhoven te Haarlem] hem schuldig was.\zn{\nha,
\ora\ Haarlem 47-1, p.~625, 14~mei 1584.}
\item Henrick Willems\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-3, f~XXII, 15~juli 1597. \sa\
Haarlem, Rood 462, no.~110, z.d., geapostilleerd op 1~juni 1630.}, blauwwever
uit Eindhoven, procedeerde in 1591 tegen Jan Pieters uit Strijp.\zn{\nha, \ora\
Haarlem 47-2, ongef., 1~oktober 1591; 5~oktober 1591.} In hetzelfde jaar kocht
hij voor \f450 een huis in de Doelstraat.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-29, f~LVI,
28~februari 1591.} Voor \f395 verkocht hij in 1594 een kamer in de Oude
Doelstraat.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-30, f~\3XV\vo, 31~december 1594.} Hij was
waarschijnlij identiek aan Hendrick Willems Verschuyl, die in 1596 getuige was
bij aannemen van zijn broer Jaspar als gereformeerd lidmaat. Hendrick Willems
Verschuil\zn{Mason, {\em Gens Van der Scuylen\/}, 17, 120, 130, 131.} uit
Eindhoven werd in 1618 opgenomen in het oudemannenhuis.\zn{\nha, Oudemannenhuis
Haarlem 39, f~21\vo, 15~september 1618.} Hij was een zoon van Willem Jans
Verschuyl uit Eindhoven, die te Goch had gewoond, en van Iken. Ook Hendrick had
te Goch gewoond; daar was hij in 1582 lidmaat geworden.
%INVULLEN:bron lidmaatschap 1582 Goch
\item Henrick Willems\zn{\nha, \ora\ Haarlem 82-1, f~LXXV, 8~augustus 1608.},
linnenwever uit Strijp, kocht in 1602 voor \f29 de opstal van een huis buiten de
Janspoort en verkocht daar in 1608 een huis voor \f144.\zn{\nha, \ora\ Haarlem
76-34, f~LXXIX, 6~januari 1603. \ora~76-36, f~\2XV\vo, 26~februari 1608.} Hij
woonde in de Spaarnwouderstraat, toen hij op 17~november 1615 trouwde met

Anneken Abrahams uit Eindhoven in het Klein Heiligland. Hun zoon Willem werd in
1616 gereformeerd gedoopt.
\item Henrick Wijnmans (Henrick Wouter Wymans)\zn{\rhce, \ora\ Eindhoven 1550,
f~94, 29~mei 1587; f~96, 30~juni 1587. \nha, \sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e
O114a, f~CXXI, 11~oktober 1594. \ora\ Haarlem 47-2, ongef., 21~april 1595;
23~september 1595; 12~februari 1596; 30~juli 1596; 16~augustus 1596. \ora~47-3,
f~96\vo, 27~juli 1599. \ora~78-4, f~II$\rm^c$LX\vo, 8~juli 1591;
f~II$\rm^c$XCVI\vo, 31~juli 1591. \ora~78-6, f~III, 13~januari 1597. \ona\
Haarlem 39, f~\2XLV, 16~augustus 1599. Van Dijck, \ah Wijmans'', 107. Melssen,
{\em Het register van de cijnzen\/}, 8.} uit Eindhoven, geboren rond
1542\zn{\nha, \ona\ Haarlem 22, f~LXXXVIII, 1609 z.d.; f~LXXXIX, 9~juli 1609.
\ona~47, f~XI\vo, 27~november 1608.}, was toen hij in 1587 trouwde nog inwoner
van Goch. Uiterlijk in 1589 vestigde hij zich te Haarlem. Hij verkocht in 1592
aan Rutgert Aerts uit (Sint-Oedenrode) voor \f600 en de lasten van \f288 een
huis aan de Oude Gracht.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-172, f~203. \ora\
Haarlem 76-29, f~CXCIIII\vo, 31~december 1592. Vgl. \sa\ Haarlem, kast 32-9,
rekening 1600, f~XI\vo. Kast 32-13, rekening 1610, f~XI\vo.} Hij was in 1590
getuige bij het testament van Willem Ysacx van Taterbeke [uit
Eindhoven]\zn{\nha, \ona\ Haarlem 28, f~CXXIIII, 1~januari 1590.}, in 1592
getuige bij het testament van Thomas Cornelis in den Boomgaert [uit
Eindhoven]\zn{\nha, \ona\ Haarlem 35, f~II$\rm^c$Xv\vo, 14~oktober 1592.}, in
1593 getuige bij de deling tussen de kinderen van Goyert Jan Alaerts uit
Eindhoven\zn{\nha, \ona\ Haarlem 8, f~XXXIII, 9~februari 1593.} en in 1595
getuige voor Pieter Jan Vrints uit Eindhoven.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 53, f~1,
9~februari 1595.} Samen met Anthonis Waerts [uit Eindhoven] verkocht hij in 1594
voor \f360 en de lasten van \f500 een huis in de Kleine Houtstraat.\zn{\nha,
\sa\ Haarlem, kast 19-174, f~181.} Hij was koopman in garen\zn{\nha, \ora\
Haarlem 78-5, f~\2XLV, 16~juli 1596. \ona\ Haarlem 10, f~\5XXIX, 28~september
1594.} en had in de jaren 1590 vorderingen op Henrick Jan Nijssen uit Gestel en
Michiel Anssems, linnenwever uit Helmond.\zn{\nha, \nha, \sa\ Haarlem, Restant
Ensched\'e O114a, f~CLXXVII\vo, 15~augustus 1595. \ona\ Haarlem 13, f~CXXI\vo,
25~april 1598.} Te C\'adiz stonden in 1596 vijftien onverkochte rollen lijnwaad
van hem.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e O114a, f~\2LV\vo, 11~oktober
1596.} In 1589, INVULLEN:1595-1595? 1595--1595, 1596--1597 en 1606 was hij
ouderling van de gereformeerde gemeente\zn{Spaans, {\em Haarlem na de
Reformatie\/}, 286. \kr 18, p.~286, 8~oktober 1606. Vgl. Idem~98, p.~89, 9~maart
1589: hij is getuige bij het aannemen van Metgen Claes uit Eindhoven als
lidmaat. Idem~99, p.~9, 12~april 1596: getuige bij het aannemen van Mattheas
Diderickx uit Eindhoven; p.~19, 4~april 1597: getuige bij het aannemen van
Hendrick Gerrit Crijns uit Gestel; p.~87, 2~oktober 1602: getuige bij het
aannemen van Lynken Joosten weduwe uit Eindhoven.} en in 1589 was hij een van de
vier afgevaardigden van de classis van Haarlem op de Noord-Hollandse synode te
Zaandam.\zn{Reitsma en Van Veen, {\em Acta\/}, I, 150.} Henrick Wymans
ondertrouwde te Amsterdam op 7~februari 1587 met de 40~jaar oude Magdaleentgen
Diricks van Hersel uit Eindhoven met de bedoeling te Haarlem te trouwen; zij
woonde toen op de Nieuwendijk te Amsterdam. Met haar testeerde hij in 1603 (zij
was ziek). De diaconie van de gereformeerde kerk kreeg \f100, evenveel als
Jenneken Dirix uit Arnhem, een arme vrouw die bij hen woonde. Alle boeken en het
'horologie' gingen naar Govert Wouter Wynmans en Cornelis Rutger Cornelis. Een
andere erfgenaam was Henricx' halfzuster Mayken Jans van den Berge.\zn{\nha,
\ona\ Haarlem 42, f~II$\rm^c$X\vo, 13~mei 1603.} Op 24~april 1611 is hij te
Haarlem begraven. Zijn weduwe testeerde in mei 1611 ten gunste van haar broers
Willem te Haarlem en \db, hun zonen Dirck en Dirck en andere verwanten, en
stierf binnen enkele weken.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 48, f~CLXXXIII, 12~mei 1611.
Vgl. \ona~82, f~CXVIII, 5~juli 1611, en \sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e O114b,
f~LIII, 4~juli 1611: haar erfgenamen. Onvermeld in het testament bleef Janneken
Wynmans te Maaseik, een zus van Truijken. Zij was in 1613 de weduwe van Dirck
Dircxs Croonenburch te Dordrecht (vgl. \rhce, \ora\ Eindhoven 1551, no.~89,
17~maart 1593; no.~416, 12~oktober 1598. \ora~1585, f~90\vo, 13~april 1627.
\gaa\ \ona\ Amsterdam 287, f~232, 1~oktober 1621).}

%INVULLEN:zoek akte 1613 Janneken weduwe, vgl. vrouwen.tex
In 1611 machtigden Henricks erfgenamen Thomas Wijnmans om de nalatenschap te
delen. Het waren behalve Thomas: Goyvaert Wynmans te Danzig, de halfzuster
Maeijken Jans van Eindhoven en Cornelis en Maijken Rutgers (gehuwd met Gerardt
Peters), kinderen van Truijken Wijnmans, een volle zus.\zn{\nha, \sa\ Haarlem,
Restant Ensched\'e O114b, f~LXXIIII\vo, 1~augustus 1611. Vgl. \ona\ Haarlem 150,
f~370\vo, 23~deceber 1649.} Zij verkochten samen met de erfgenamen van
Magdaleentgen van Hersel voor \f1200 een huis aan de Oude Gracht op de hoek van
de Raaks.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-39, f~\2LXIII\vo, 23~december 1611.} In 1613
verkochten zij als erfgenamen van Thomas Wynmans voor \f1100 een huis in de
Grote Houtstraat aan diens weduwe.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-41, f~CXXXVI,
24~juli 1613.}
\item Herbert Hendrixs uit Geyldorp (Geldrop) werd in 1585 lidmaat van de
gereformeerde gemeente.\zn{\kr 98, p.~50, 19~juli 1585.} Misschien was hij
identiek aan Harpert Hendrickss in de Hagelstraat (Hagestraat), die in 1606
participeerde aan de grote loterij onder de spreuk {\em Het wild fortuyn loopt
over tvelt, crych ick geen prys, quyt ben ick myn gelt\/}.\zn{\nha,
Oudemannenhuis Haarlem 3-14, no.~26.} Jannetgen Henricx, die in 1619 als tante
de in Oost-Indi\"e verblijvende van Henric Herpers \f50 eiste van de
admiraliteit van Amsterdam, was mogelijk Herberts zus en Henric zijn
zoon.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-4, f~\2LIIII\vo, 6~december 1619.}
\item Herpert Willems, linnenwever uit Eindhoven\zn{\nha, \ona\ Haarlem 46,
f~CLI, 19~februari 1607.}, was gehuwd met Aeltken Jans; in 1603 lieten zij hun
zoon Willem gereformeerd dopen. Hij woonde aan de Houtmarkt, toen hij in 1620
lidmaat werd van de gereformeerde gemeente.\zn{\kr 100, p.~162, 15~april 1620.}
\item Herman Gerrits\zn{In 1607 vroeg Herman Gerrits, die anderhalf jaar in
Brabant bij Heusden had gewoond, om opnieuw te worden toegelaten tot het
avondmaal. Hij verklaarde dat {\em hy geenssins hem in pauselicke abuusen ofte
superstiti\"en bezondicht heeft\/}: \kr 18, p.~294, 7~januari 1607.} uit Budel
getuigde in 1606 bij het aannemen van zijn broer Hendrick als lidmaat.\zn{\kr
99, p.~132, 24~maart 1606.} Mogelijk is hij dezelfde als Herman Brouwer,
weduwnaar uit Budel, die op 6~november 1605 trouwde met Josijnken Goossens,
jongedochter uit Budel.
%\item Herman Jans uit Aelst en Aeff Wijbes lieten in 1602 hun dochter
%Anna dopen. Onduidelijk is of Herman uit Aalst in Vlaanderen of bij
%Eindhoven kwam.
\item Herman Jans\zn{\rhce, \sa\ Helmond 3822, p.~103, 16~juni 1612.}, vrijgezel
uit Helmond in het Groot Heiligland, trouwde op 13~december 1609 met Mayken
Pieters\zn{\rhce, \sa\ Helmond 3822, pp.~112, 113, 114, 115, 11~juli 1612.},
jongedochter uit Helmond op het Zand. Zij was een dochter van Peter Silvesters
van Helmselroij, president-schepen van Helmond, en van Truyken Peeter Reynders
en hertrouwde op 17~mei 1615 met Herman Huberts uit Helmond. Haar voorkinderen
(1610, 1612) waren gereformeerd gedoopt. Hun zoon Pieter Harmens werd in 1636
testamentair bedacht door zijn nicht Elisabeth Jans van Helmond met een legaat
van \f50.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 165, f~380, 15~oktober 1636.} Herman Jans was
een zoon van Jan Hermans, broer van Huybert Hermans, die in aanmerking komt als
vader van Herman Huberts.\zn{\rhce, \sa\ Helmond 3817, pp.~383, 384, 385,
26~januari 1601. \sa~3818, p.~38, 14~juli 1603.}
\item Herman Pauwels, jonggezel uit Weert, trouwde op 26~juni 1601 met Cyntken
Gerrits van Rijne, jongedochter uit Drongelen buiten de Kruispoort. Hun kinderen
werden op latere leeftijd gereformeeerd gedoopt. Herman hertrouwde op
12~september 1627 met Maeijcken Carels uit Beverwijk.
%INVULLEN:kind gedoopt in 1649. Sijntje cathechumena. 1629 Susanna 22 jaar.
%Catharina van Haarlem.

\item Hogaert Jans van Retie\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e O114,
f~CLXXVIII, 20~september 1591. \ora\ Haarlem 47-2, ongef., 13~augustus 1588;
3~augustus 1589. \rhce, \ora\ Eindhoven 1549, dl.~I, f~11, 2~mei 1571; dl.~II,
f~153, 8~april 1580. Melssen, {\em Kohieren van de honderdste penning van
Eindhoven\/}, 30, 31, 39.} (Redy) uit Eindhoven, zoon van Jan Goossens van
Rethy, verkocht daar in 1573 een huis aan de Korte Steenweg.\zn{\rhce, \ora\
Eindhoven 1549, dl.~II, f~49\vo, 23~november 1573; f~64, 8~augustus 1574.} Te
Haarlem kocht hij in 1584 samen met Jan van Warwyck (Wervike in Vlaanderen) voor
de lasten van \f275 en \f120 van de linnenwever Jan Pieters uit Eindhoven een
woning in de Ursulasteeg, zijnde de helft van de refter van het voormalige
ursulienenklooster.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-164, f~206.} In eerste echt
was hij gehuwd met Mariken Henrick Bijntgens.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 46,
f~CLXXX\vo, 20~mei 1608.} Op 27~december 1584 hertrouwde hij te Haarlem met Trin
Jans (Kathryn), weduwe uit Alkmaar. Hij woonde als Hogaert Jans van Eindhoven
aan de Kraaienhorstergracht en was ziek, toen hij in 1590 testeerde ten behoeve
van zijn vrouw Kathryn en hun kinderen. Hij had twee voorkinderen: Maeyken en
Jan. Zijn vrouw kreeg bij zijn dood \f500 uit het sterfhuis voor zekere
lijnwaden die nog ter bleek waren en moesten worden verkocht. Getuigen waren
Geraerdt Bartholomeus [van Gennep; uit Eindhoven], {\em lynwatier\/}, en
Cornelis Symons, linnenwever uit Helmond, inwoners van Haarlem.\zn{\nha, \ona\
Haarlem 28, f~CLI, 18~april 1590. \ona~34, f~CLI, 18~april 1590.} Hogaert
overleed in hetzelfde jaar, want toen verkocht de linnenreder Willem Jans als
oom van zijn kinderen een huis in de Ursulasteeg voor \f320 en de lasten van
\f275 aan Willem Michiels, lakenwever.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-170,
f~177\vo.} Zijn dochter Maryken Hogaerts verkocht in 1600, geassisteerd door
haar oom en voogd Henrick Jans Rethy, voor \f250 een kamer aan de
Kraaienhorstergracht.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-32, f~II$\rm^c$XXII, 18~december
1600. Vgl. \ora~76-33, f~XCIX, 15~juni 1601.} Jan en Maryken, de laatste
inmiddels gehuwd met Jan Hermans van Voeren uit Vreden, verkochten in 1609 te
Eindhoven bestanddelen uit de nalatenschap van hun vader.\zn{\rhce, \ora\
Eindhoven 1582, f~27\vo, 7~juli 1609; f~33, 25~augustus 1609.}
\item Hoogaert Joosten\zn{\rhce, \ora\ Eindhoven 1549, dl.~II, f~73\vo, 17~juli
1574. Van Booma, {\em Communio clandestina\/}, I, 227.} uit Eindhoven of naaste
omgeving woonde eerst te Goch, waar hij van 1576 tot in 1582 lid was van de
kerkenraad, laatstelijk als diaken.\zn{Van Booma, {\em Communio clandestina\/},
I, 110, 221-250 passim, 255, 258, 259, 262, 263.} In 1577 beloofde hij met de
Gochse predikant Servaes Wijnants van Neer mee te reizen naar Eindhoven, waar de
gereformeerde gemeente zonder herder zat.\zn{Van Booma, {\em Communio
clandestina\/}, I, 160, 226.} Zijn huis stelde hij open voor een vastendag
(1577), voor de catechismuslessen voor kinderen op zondag 13.00~uur en voor
consistorievergaderingen.\zn{Van Booma, {\em Communio clandestina\/}, I, 227,
236, 244.} Wegens de \ah onordentlickheit des leevens'' kwam hij in aanvaring
met het consistorie, dat hem op 14~oktober 1585 binnen 14~dagen in het openbaar
schuld te bekennen, wat Hoogaert op 4~november 1584 deed.\zn{Van Booma, {\em
Communio clandestina\/}, I, 296, 297.} Een jaar later was het weer mis en op
25~september 1585 verzoende Hoogaert zich met zijn gemeente, die hem weer als
volwaardig lidmaat aannam.\zn{Van Booma, {\em Communio clandestina\/}, I, 303.}
Het is de laatste keer dat hij te Goch wordt gesignaleerd/. Hij trouwde met
Truyken Joosten van Breugel\zn{\nha, \ona\ Haarlem 32, f~CLXXII\vo, 3~december
1585. Van Booma, {\em Communio clandestina\/}, I, 234 (2~augustus 1579), 302.},
dochter van Joost Willems van Breugel uit Eindhoven, lijwatier te Haarlem, en
van Maryken Aert Umans uit Gestel.
\item Hubert Aertss\zn{\nha, \ora\ Haarlem 78-7, f~III, 12~januari 1603.} uit
Oirschot, geboren rond 1568, woonachtig te Aalbrechtsberg, trouwde op 7~maart
1595 met Alken Hendricx uit Eindhoven. Hij diende in de zomers van 1586 en 1587
als blekersknecht de weduwe van Lambrecht van Dalem op haar bleek in De Lek bij
Santpoort en in 1594 Jacques Geryts Spijckers aan het einde van de Jan
Gijzenvaart.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 36, f~\2XXXVIII, 14~juli 1594.}

\item Huybert Aerts machtigde in 1593 Umen Nyssen. Beiden werden van Weert
genoemd, maar omdat Umen uit Valkenswaard kwam, is het aannemelijk dat ook
Huybert van daar geboortig was.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-2, ongef., 30~april
1593.}
\item Hubert Jacobs, vrijgezel uit Helmond aan de Grote Houtstraat {\em inde Roo
Leeu\/}, werd in 1601 lidmaat van de gereformeerde gemeente.\zn{\kr 99, p.~68,
22~april 1601.} In 1607 bewees hij aan zijn kinderen Lysbeth (4~jaar) en
Anthonis (2~jaar) bij wijlen Grietgen van den Putte uit Ardooie in Vlaanderen
hun moederlijke erfdeel van \f400.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 46, f~V, 18~april
1607.} Hij was met haar getrouwd op 17~februari 1602. Hij woonde in de
Raamstraat, toen hij op 22~april 1607 ondertrouwde met Janneken Centen uit
Haarlem. Nogmaals trouwde hij op 26~januari 1613 met Josijntgen Aris uit Haarlem
en woonde toen in de Oude Doelstraat. Zij hertrouwde op 2~juni 1619 met
Christiaen Willems, weduwnaar uit Geldrop.
%INVULLEN:Krocht
\item Huybert Jans uit Helmond, linnenwever, trouwde op 17~september 1591 met
Aeltgen Adriaens van Diepenbeeck uit \db. Samen met Abraham Damiaens van
Nerven\zn{INVULLEN:DBL} en zijn vrouw Oedael Adriaens van Dieperbeeck verkocht
Aeltgen in 1597 aan haar zwager Frans Huyberts uit Weert in Brabant een zesde
van een huis in de Postelstraat en de helft van een huis in de Hinthamerstraat,
beide te \db.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 38, f~CXII, 21~maart 1597.} Met de overige
kinderen van haar vader, Adriaen Thielmans van Diepenbeeck, van wie Abraham, Jan
en de weduwnaar van Aleyt in Haarlem woonden, verkocht zij in 1601 een huis aan
het Hinthamereinde bij de Pijnappelsepoort te \db, op de hoek van de straat
geheten {\em de Hoffstadt\/} tegenover het bushuis.\zn{\gah, \ora\ \db\ 1441,
f~343\vo, 12~september 1601.}
\item Huybert Jans\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-3, f~192\vo, 10~maart 1603; f~XVI,
18~september 1609. \ora~47-4, f~XIII\vo, 3~augustus 1609; f~XVI, 18~september
1609; f~LII, 14~april 1611. \ora~47-5, f~50, 28~juli 1623; f~51, 12~augustus
1623; f~55\vo, 14~oktober 1623. \ora~76-37, f~CXLVIII, 30~juli 1609. \ora~76-39,
f~LXXXIX\vo, 24~februari 1611. \ora~76-51, f~CLXV, 12~januari 1628. \ora~76-52,
f~IIII\vo, 7~januari 1629. \ora~76-53, f~CXC\vo, 15~december 1631. \ora~82-1,
f~CXIII, 1~mei 1611. \ora~82-3, ongef., 14~november 1634. \ona\ Haarlem 133,
f~163, 30~januari 1632. \ona~169, f~175\vo, 1~februari 1642. \sa\ Haarlem, kast
32-9, rekening 1600, f~XVI.}, linnenwever uit Zylst in Brabant (Zeelst), geboren
omstreeks 1567, vestigde zich eerst te Goch, waar hij lidmaat werd van de
gereformeerde gemeente\zn{Van Booma, {\em Communio clandestina\/}, I, 442.}, en
kocht te Haarlem in 1588 voor \f450 een huis in de Gasthuisstraat.\zn{\nha, \sa\
Haarlem, kast 19-168, f~144. \ora\ Haarlem 76-26, f~XXXIIII\vo, 31~december
1588.} In de Kraaienhorstersteeg kocht hij in 1592 voor \f300 en de lasten van
\f200 een huis dat voorheen van het Sint-Ursulaklooster was geweest\zn{\nha,
\sa\ Haarlem, kast 19-172, f~205. \ora\ Haarlem 76-29, f~II\vo, 31~december
1592. Vgl. \ora~76-34, f~XIX, 9~maart 1602: hij verkoopt voor \f345 een huis aan
de Kraaienhorstergracht. \ora~76-36, f~CXCVII\vo, 15~februari 1608: hij verkoopt
een huis op de Kraaienhorstergracht in het voormalige Sint-Ursulaconvent.} en in
de Zoetemelkwittebroodsteeg kocht hij in 1593 van Willem Jans uit Eindhoven een
huis voor \f785.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-173, f~175\vo. \ora\ Haarlem
76-30, f~VI\vo, 5~januari 1593.} Voor \f1188 kocht hij in 1593 van Uman Nyss
[uit Valkenswaard] het huis op de Krocht, waar het vergulde varken
uithing.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-173, f~202. Vgl. \ora\ Haarlem 76-30,
f~CXXII\vo, 31~december 1593. \ora~78-12, f~LXX\vo, 20~januari 1625; f~\2XXXV,
25~juni 1627. \ona\ Haarlem 130, f~XCV\vo, 9~april 1628.} Voor \f1600 verkocht
hij het in 1637.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-57, f~XCIX\vo, 9~april 1637.} Aan
Ansem Jans uit Dommelen verkocht hij in 1594 voor \f420 een kamer in de Heer
Tatingsteeg.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-30, f~CLXXXIIII, 12~januari 1594.
\sa\ Haarlem, kast 19-174, f~171. Vgl. Kast 32-9, rekening 1600, f~XV.} Zijn
huis in de Gasthuisstraat belastte hij in 1596 met \f175.\zn{\nha, \ora\ Haarlem

78-5, f~\2LI, 26~augustus 1596.} In 1606 kocht hij voor \f850 en \f625 huizen in
de Bogaardstraat, waarvan hij er een voor \f800 verkocht in 1627.\zn{\nha,
\ora\ Haarlem 76-35, f~CXXXVIII\vo, 7~januari 1606; f~CXLIII\vo, 17~januari
1606. \ora~76-51, f~CXLVIII\vo, 24~december 1627.} Een grote, mooie kamer `in
zijn vierkant' met daaronder de even grote kelder, een leeg erf en aan het einde
daarvan een huisje aan de Krocht kocht hij in 1610 voor \f1600.\zn{\nha, \ora\
Haarlem 76-38, f~XCIII, 30~maart 1610. \ora~78-8, f~LXXXIII, 31~maart 1610.} In
1611 verkocht hij voor \f1300 een huis in de Gasthuisstraat.\zn{\nha, \ora\
Haarlem 76-39, f~LXXXIX\vo, 23~februari 1611.} Aan de Krocht bezat hij samen met
Jan Thomas uit Breugel het huis waar graaf Maurits uithing.\zn{\nha, \ora\
Haarlem 76-62, f~CXVIII, 23~april 1642. Bibliotheek 46-000264M, 4~januari 1621.}
Als Hubrecht Jans uit Sest (Zeelst) in Brabant was hij op 8~november 1587
getrouwd met Lijsken Theuwen, jongedochter uit Gestel, dochter van Theus Marten
Theuwen.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e O114, f~II$\rm^c$LI,
21~september 1592.} Toen hij op 5~november 1630 hertrouwde met Elsken Gijsberts
Santbergen uit Gestel, woonde hij op de Krocht. Hij beloofde haar een douairie
van \f1200, waarbij zijn neef Abraham Cornelis [van der Schalcke] als getuige
optrad. In 1631 werd zij, met haar zus Catalina als getuige, aangenomen als
lidmaat van de gereformeerde gemeente.\zn{\kr 100, p.~418, 10~januari 1631.}
Huijbert getuigde in 1617 bij het testament van Pieter Henricxs uit Strijp en
Willemtgen Reynerts uit Gestel.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 87, f~CXII, 9~augustus
1617.} Zijn weduwe Elsken hertrouwde op 9~september 1642 met Jan Willems
Verpalen uit Veldhoven. In 1675--1681 werd de nalatenschap van Elsken als weduwe
van Huijbert Janssen van Copbeeck (Kobbeeck) geliquideerd door de kinderen van
haar zoon Jan Huijbertssen van Copbeeck. Dochter Gijsbertgen Huijberts van
Copbeeck erfde Het IJzeren Potje aan de Krocht\zn{\nha, Weeskamer Haarlem 208.
\ora\ Haarlem 78-21, f~36, 5~januari 1667.} en volgde haar in 1664 op als
uitdraagster van lijnwaden en kamerijksdoeken\zn{\nha, \sa\ Haarlem 228, f~126,
7~november 1664; f~126\vo, 10~november 1664.}; zij trouwde op 24~november 1665
met de uitdrager Jan Lamberts van Leende\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Rood 231, f~2,
6~december 1680. Rood 466, no.~93, z.d. \ona\ Haarlem 533, deel~I, no.~20,
1~februari 1685 (hun testament).}, die evenals zij was geboren te Haarlem; hij
kreeg in 1666 toestemming om het uitdragersambt van zijn vrouw gedurende haar
zwangerschap waar te nemen.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Rood 228, f~335, 6~mei 1666.}
De eerste gelegenheid dat de achternaam Van Copbeeck werd gebruikt, was Elskens
testament in 1662 ten gunste van haar kinderen Gijsbertgen, dan nog ongehuwd,
wijlen Jan (diens zoon Huijbert in plaats van hem) en wijlen Jan (in zijn plaats
zijn zoon Jan Jans van Copbeeck).\zn{\nha, \ona\ Haarlem 290, f~348, 12~juni
1662.}
\item Huybert Willems uit Helmond en Anneken Jans lieten in 1597--1606 zes
kinderen gereformeerd dopen. Anneken was een dochter van Jan Willems Hasen uit
Eindhoven en Styntgen Willems.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 43, f~LI, 29~september
1603.}
\item Isaac Henricxs uit Eindhoven en Berentgen Jacobs lieten in 1595 hun
dochter Neesken gereformeerd dopen.
\item Isaac Wouters, jonggezel uit Gestel in het Groot Heiligland, trouwde op
20~februari 1605 met Metgen Joosten, jongedochter uit \db\ in de Gierstraat. Hij
woonde tegenover de Boeresteeg, toen hij in 1608 met zijn zus Janneken als
getuige lidmaat werd van de gereformeerde gemeente.\zn{\kr 99, p.~159, 2~april
1608.} Bij de doop van zijn en Metgens dochter Lijsbeth in 1606 noemde Isaac
zich afkomstig van Eindhoven.
\item Ysack Willems van Taterbeeck\zn{\rhce, \ora\ Eindhoven 1548, f~116\vo,
30~december 1550; f~261\vo, 20~januari 1554.} uit Eindhoven, zoon van Willem
Aerts van Taterbeeck en Emken Willem Philips Vesters, die te Eindhoven in De
Drie Koningen aan de Steenweg woonden, trouwde met Niesgen Wouters [Wielmans uit
Eindhoven]. Zij was in 1619 de weduwe van hem en van Henrick Reepmaecker [uit
Eindhoven].\zn{\nha, \ona\ Haarlem 90, f~CXXII\vo, 31~augustus 1619.} Hun

kinderen Willem (zie aldaar) en Wouter stierven voor 1632 zonder
nageslacht.\zn{\rhce, \ora\ Eindhoven 558/10 INVULLEN:nieuwno, 14~juni 1631.}
\item Isaac Willems, vrijgezel uit Tilburg, trouwde op 13~december 1587 met
Josyna van Allemersch, jongedochter uit Tielt. Hij hertrouwde op 14~juni 1592
met Lowijse Pijters, weduwe uit Oudenburg in Vlaanderen. Hij woonde te Heusden,
toen hij op 8~december 1602 ondertrouw liet aantekenen met Grietken Wernaerts
uit Scoteroy (Sint-Oedenrode?) in de Ridderstraat. Zijn vader, Willem van Goirle
uit Tilburg, linnenwever te Haarlem, gooide roet in het eten door te verklappen
dat hij al was getrouwd en huishield met een ander. Zijn moeder was Maijken
Rutgers van Son. In 1655 was zijn enige kind, Jan van Goorl Isacxs te Utrecht,
mede-erfgenaam van Sacharias van Son.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 122, f~385,
27~oktober 1655.}
%Hans van Goorl te Haarlem was gehuwd met de enige erfgename van haar broer
%Joost Gillis van Aalst.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 130, f~LXXXIII, 29~maart 1628.}
\item Jacob Adriaens, linnenwever uit Vught, werd in 1583 samen met zijn broer
Lenaert lidmaat van de gereformeerde gemeente. Zij woonden toen in de
Gierstraat.\zn{\kr 98, p.~39, 25~november 1583.} Op 7~mei 1585 trouwde hij als
vrijgezel met Yken Ariaens, jongedochter uit Breugel. Hij verkocht in 1585 voor
\f100 een kamer in de Stoofsteeg\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-165, f~150.}
en kocht in 1591 voor \f900 een huis aan de Ossenmarkt.\zn{\nha, \sa\ Haarlem,
kast 19-171, f~201.} Aan de Oude Gracht verkocht hij in 1592 voor \f705 en de
lasten van \f100 een huis.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-172, f~161\vo.} In
1595 woonde hij in het Klein Heiligland.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant
Ensched\'e O114a, f~\2XXII\vo, 8~februari 1596.} Onzeker is of hij dezelfde is
als Jacob Adriaens, weduwnaar uit Vught, die in 1618 (her)trouwde met Mayken van
den Paradyse uit Aaigem in Vlaanderen, die haar huis in de Doelstraat
inbracht\zn{\nha, \ona\ Haarlem 52, f~36\vo, 30~augustus 1618.}, en op 7~mei
1628 hertrouwde met Janneken Bouwens, weduwe uit Schoonhoven.
\item Jacob Thonis, smalwerker uit Dommelen, kocht in 1602 de helft van een huis
in de Jansstraat van Jan Wynants, eveneens smalwerker, die Jacob zijn zwager
(schoonzoon of schoonbroer) noemde.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-34, f~LXXV\vo,
21~december 1602.} Dit huis stelde hij in 1616 tot onderpand voor een schuld van
\f400 aan Jan Willems Leystar wegens de levering van garen en het lenen van
geld.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 78-9, f~\2LXXVII, 1~oktober 1616.}
\item Jacob Thonen\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-35, f~XXXVI\vo, 26~december 1604.
Van Booma, {\em Communio clandestina\/}, I, 342, 444. Vermoedelijk was hij de
zoon van Frans Thueenen, die in 1590 te Weert een perceel uit de nalatenschap
van zijn vader verkocht (\gaw, \ora\ Weert 4712, ongef., 13~april 1590.).} uit
Weert vestigde zich te Goch, waar het consistorie van zijn gereformeerde
gemeente in 1592 constateerde dat zijn vrouw \ah sich begeeft bij den
mennisten''.\zn{Van Booma, {\em Communio clandestina\/}, I, 342.} Kinderen
werden in 1591 en 1594 te Goch gereformeerd gedoopt.\zn{Van Booma, {\em Communio
clandestina\/}, I, 431.} Zij woonden er nog in 1599, in de
Vo{\ss}stra{\ss}e.\zn{Van Booma, {\em Communio clandestina\/}, II, 94, 98, 101.}
Jacob en Lysken Jacobs uit Goch lieten in 1605--1609 te Haarlem drie kinderen
gereformeerd dopen. In 1602 machtigden Jacob en Pieter Thonen, broers,
kooplieden te Haarlem, Severijn van Kelst, koopman te Rouen, om daar beslag te
leggen op de bezittingen van Dirck Jans, zoon van Jan Diricxs.\zn{\nha, \ona\
Haarlem 41, f~CLXXX, 12~maart 1602.} Samen verkochten zij lang garen.\zn{\nha,
\ora\ Haarlem 78-7, f~VI\vo, 12~maart 1603.} Vermoedelijk was Jacob identiek aan
Jacob Tuenen, die op 31~maart 1613 werd begraven. In december van dat jaar
procedeerde zijn weduwe tegen Frans Thonen [van Heythuysen] en de erfgenamen van
Isaac van Heuvel over de afhandeling van een Silezisch proces.\zn{\nha, \ora\
Haarlem 47-4, f~CXXVIII, 13~december 1613. \sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e
O114b, f~CI\vo, 16~december 1613.} Lysken was erg oud, maar redelijk fit, toen
zij in 1640 testeerde ten gunste van haar kinderen en kleinkinderen. Getuigen
waren de kooplieden Willem van Heythuysen en Henrick Wijnants.\zn{\nha, \ona\

Haarlem 136, f~LXVIII\vo, 23~juni 1640.} In 1647 verhuisde zij naar
Polen.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 141, f~XIIbis, 20~augustus 1647.}
%INVULLEN:Zimmermann:Jacob D\"onne
Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen volwassen:
\bkk{0}
\item Frans Teunen is te Goch gedoopt op 12~maart 1591 en was wijlen in 1640. In
zijn plaats erfde van zijn moeder zijn zoon:
\bak{0}
\item Jacob Theunen. Eind 1651 had Jacob Wijnants (importeur van garen uit
Breslau te Haarlem) een nieuwjaarswens ontvangen van Jacob Teunen uit {\em
Poolse Lissa\/} (Le\'snica bij Wroc\l{}aw).\zn{\nha, Familie en firma Merkman
75, Jacob Wijnants aan Joost Noortdijck, 1~januari 1652.} Later woonde hij in
Duitsland te Bautsem in Opper-Lausniths (Bautzen in de Oberlausitz, OostSaksen). In 1652 was hij terug in Haarlem en ging hij op reis naar Oost-Indi\"e
als adelborst op het jacht Muiden, in dienst van de {\sc voc} kamer Amsterdam.
Zijn enige moei, gehuwd met Henrick Bloemendael, glazenmaker te Haarlem,
machtigde hij in zijn zaken. Hij signeerde Jacob Teunen van Bautsen.\zn{\nha,
\ona\ Haarlem 144, f~XCIbis, 16~december 1652.}
\eak
\item Janneken, te Goch gedoopt op 16~oktober 1594.
\item Jacob Teunen de jonge is te Haarlem gedoopt op 18~januari
1605.\zn{Carel Anthunis was zijn peetvader.} Hij was koopman en
ging in 1641 op reis naar
Silezi\"e; daarom machtigde hij Henrick Jacob Wijnants
om zijn voogdijschap waar te nemen over Jacobus
Verbusius, het onmondige kind van wijlen zijn zus
Henricxken Theunen Jacobs.\zn{\nha, \ona\ Haarlem
149, f~312\vo, 30~september 1641.} In 1643 was er
een kwestie met de erfgenamen van Jacob Thonies te
Toorn (Toru\'n aan de Wis\l{}a ofwel Thorn aan de
Weichsel) in Polen over een vat garen.\zn{\nha,
\ona\ Haarlem 173, f~216\vo, 26~februari 1643.} In 1647
trad Jacob op als voogd van zijn moeder.\zn{\nha, \ona\
Haarlem 141, f~XIIbis, 20~augustus 1647.}
%INVULLEN:wie is wie?
\item Maria, gedoopt op 31~mei 1609.\zn{Frans Thonen was
haar peetvader.}
\item Beatris Teunen, gedoopt op 31~mei 1609, trouwde op 18~april 1634 als
jongedochter met Hendrick Bloemendael, vrijgezel uit Haarlem. Henrick
Blommendael verzocht in 1640 aan de kerkenraad om het geschil tussen zijn zus en
de weduwe van Gerrit Theunen te beslechten. En Lysbeth Blommendael vernieuwde
met haar broer Hendrick de klacht tegen Catharina Slinx en haar zoon.\zn{\kr 22,
ongef., 12~oktober 1640; 12~oktober 1640.}
\item Henrickgen Teunen\zn{\nha, \ona\ Haarlem 141, f~XIIbis,
20~augustus 1647.}, wijlen in 1640, was de moeder van
Jacob Verbusius te Dordrecht. Zijn vader, Mathijs
Verbusius, kwam uit Goch, was daar {\em scholae
moderator\/}\zn{Goch, Evangelische Kirchengemeinde, A~2, 2,
f~189.} en van 1633 tot hij in
1636 aan de pest stierf hervormd predikant te Zevenaar. Te
Goch was met Pinksteren 1628 {\em Henrijcken T\"onen Peter Pouwen
vidua\/} gereformeerd lidmaat geworden.\zn{Goch, Evangelische
Kirchengemeinde, A~2, 2, f~186\vo.}
\ekk
\item Jacob Aerts Busman\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-2, ongef., 5~juli 1588 zonder
herkomstnaam); 8~augustus 1588. \ona\ Haarlem 54, f~266\vo, 19~mei 1605.},
weduwnaar uit Breugel, trouwde te Haarlem op 27~september 1588 met Lijsbet
Geeritzen Sas, jongedochter uit Eindhoven. Zij testeerden in 1605, toen zij ziek
te bed lag in hun huis in de Nauwe Appelaarssteeg.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 44,

f~CLXXXVI, 29~augustus 1605.} Lijsbet was zijn weduwe in 1619.\zn{\nha, \ona\
Haarlem 89, f~CXLIX\vo, 26~augustus 1619.}
\item Jacob Franss, geboren in 1556\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e
O114, f~II$\rm^c$XXIII, 3~april 1592.} uit Weert vestigde zich te Goch, waar hij
stadsbode was. Later woonde hij als linnenwever te Haarlem. Daar kocht hij in
1593 voor \f820 een huis in de Kleine Houtstraat\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19173, f~203\vo.} en voor \f330 en de lasten van \f150 van Wouter Pouwels uit
Eindhoven een huis in de Nieuwe Zijlstraat.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-173,
f~209\vo. \ora\ Haarlem 76-30, f~CXLIX, z.d.} Maijken Jans\zn{\nha, \sa\
Haarlem, kast 32-13, rekening 1610, f~XIIII.} kreeg in 1603 van het consistorie
van Goch een jaarlijkse toelage van \f20 en in 1606 een eenmalige gift van \f10,
waarvoor haar moeder, Lysken Vogels, de diakens bedankte.\zn{Van Booma, {\em
Communio clandestina\/}, I, 391; II, 49 50.} Zij werd in 1649 onderhouden door
de Bakenesserkamers; de regenten verkochten toen voor \f300 een huisje in de
Nieuwe Zijlstraat.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-66, f~CLXIIII, 29~mei 1649.} Zij
was op 7~augustus 1616 als weduwe uit Weert hertrouwd met de weduwnaar Claes
Dammas, die te Hillegom en Wijk aan Zee had gewoond en daarna te
Beverwijk.\zn{INVULLEN:JbCBG 1980 p. 69.}
\item Jacob Gerrits, linnenwever uit Helmond, kocht in 1593 een kamer in de
Voorkamp voor \f100 en de lasten van \f200, die hij in 1601 voor \f104
verkocht.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-173, f~188\vo. \ora\ Haarlem 76-33,
f~CXXIX\vo, 1~december 1601.} De kamer had hij in 1596 als onderpand verbonden
voor zijn schulden voor gekocht lang garen aan onder anderen Pieter Breuckers
[uit Weert] (\f80:11:0), Joachim Jans [uit Dommelen] (\f27), Lenert Willems [uit
Eindhoven] (\f16:18:0) en Jan van Creyl [uit Oerle] (\f90).\zn{\nha, \ora\
Haarlem 78-5, f~II$\rm^c$XXVI\vo, 1~mei 1596.}
\item Jacob Gerits\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-3, f~163\vo, 24~januari 1602. Van
Booma, {\em Communio clandestina\/}, I, 339, 343, 443.} uit Veldhoven werd op
20~april 1573 als geboortig van Eindhoven in Goch toegelaten \ah tot den gehoor
des Woirts ende oeffeninge des religie''.\zn{Van Booma, {\em Communio
clandestina\/}, I, 185.} Een jaar later werd hij uit \ah de voorneemste ende
vroomste broeders'' verkozen tot 'medehulper' van het consistorie.\zn{Van Booma,
{\em Communio clandestina\/}, I, 196.} Zeker tot in 1581 was hij lid van de
kerkenraad\zn{Van Booma, {\em Communio clandestina\/}, I, 206-248 passim.}; hij
was in 1581 invallende catechisant\zn{Van Booma, {\em Communio clandestina\/},
I, 244.} en op 3~februari 1583 was hij lezer tijdens de vastendag die in zijn
huis werd gehouden.\zn{Van Booma, {\em Communio clandestina\/}, I, 260.} Tegen
die tijd verslechterde zijn verhouding met de gereformeerde gemeente. Deze
maande hem in juli 1583 om na lange afwezigheid weer de godsdienstoefeningen te
komen bijwonen en er waren verschillende 'kwesties' die uit de wereld geholpen
moesten worden.\zn{Van Booma, {\em Communio clandestina\/}, I, 268, 270, 279,
286.} Een daarvan was zijn conflict met Reyner van Nuys, dat uiteindelijk door
de inspanningen van de kerkenraad (inclusief het dreigement van 'afsnijden', dat
is excommunicatie) leidde tot een verzoening in juni 1585 (\ah so hebben sij
haer met malcanderen lyfflick verdraegen ende die handt gegeven tot een teecken
ewiges vreedens ende eenicheyt'').\zn{Van Booma, {\em Communio clandestina\/},
I, 286, 292, 293, 299, 300.} In 1585 gaf hij te kennen het ambt van ouderling
niet te kunnen dragen en werd hij vervangen.\zn{Van Booma, {\em Communio
clandestina\/}, I, 303.} In 1592 was hij weer lid van de kerkenraad.\zn{Van
Booma, {\em Communio clandestina\/}, I, 339.} Te Goch verdiende hij de kost als
garenkoper\zn{\nha, \ora\ Haarlem 78-5, f~\2XLV, 16~juli 1596.} Daar woonde hij
in de Steinstra{\ss}e.\zn{Van Booma, {\em Communio clandestina\/}, II, 93, 97,
101.} Samen met zijn zus Lysken Gerrits en zoon Gerrit Jacobssen (woonachtig aan
de Oude Gracht in Het Land van Beloften) werd hij in 1599 lidmaat van de
gereformeerde gemeente van Haarlem.\zn{\kr 99, p.~44, 9~april 1599; p.~46,
11~juli 1599 (met zijn zoon Gerrit en zijn dochter Elisabeth wordt hij, met
attestatie van Goch, nogmaals aangenomen als lidmaat.} Aelken Jacobsen in de
Michielssteeg, jongedochter uit Goch, dochter van Jacob van Veldhoven, werd in

1600 lidmaat.\zn{\kr 99, p.~55, 31~maart 1600.} Na zijn vertrek naar Haarlem
schonk Jacob, vermoedelijk bij testament, aan de Gochse gemeente enkele
boeken:\zn{Van Booma, {\em Communio clandestina\/}, I, 139; vgl. 385 (een legaat
van \f8 voor de Gochse armen).}
\begin{mylist}
\item {\em Kerckelijcke postill Abraham Sculteti\/}
\item {\em Versclaringhe over den Heidelb. Cathechismum Zachariae Ursini\/}
\item {\em Loci communes Guillielmi Bucari\/}
\item {\em Van de boetveerdicheyt des levens Johan Taffin 4~boecken\/}
\end{mylist}
\parno Jacob Gerrits was gehuwd met Lijsken Evert Michiels\zn{\nha, \ona\
Haarlem 134, deel~I, f~CLXXXV\vo, 11~augustus 1636.} en was wijlen in 1616. Zijn
zonen Gerrit en Jan woonden toen in Haarlem en gaven een procuratie om te
Oirschot een rente in incasseren.\zn{\rhce, \ora\ Oirschot 147, f~76, 26~mei
1610. \ora~148, f~194\vo, 17~oktober 1616.} In 1625 leenden zij geld aan de
linnenwever Huybert Jans.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 78-12, f~LXX\vo, 20~januari
1625.} Hun ongehuwde zus Lysken Jacobs van Veldhoven testeerde in 1623 ten
gunste van haar broers Gerrit en Jan en maakte legaten voor de armen van
Veldhoven (\f50), de gereformeerde armen van Haarlem (\f50) en Goch (\f50) en
Elijsabeth Claes, dochter van Lijntgen Jacobs van Veldhoven (\f600).\zn{\nha,
\ona\ Haarlem 117, f~18\vo, 11~maart 1623. Haar vader was Claes Willems van de
Water uit Eindhoven, zie aldaar.} Jan Jacobs van Veldhoven in de Drossestraat
testeerde in 1623 ten gunste van zijn broer en zus Gerrit en Lijsbeth; getuigen
waren Jan Jans van Doorne [uit Eindhoven] en Henrick Vestens [uit
Weert].\zn{\nha, \ona\ Haarlem 109, f~450, 6~februari 1623. \ona~117, f~15\vo,
6~februari 1623.}
\id Gerardt Jacobs van Velthoven\zn{\nha, \ona\ Haarlem 125, f~LVI, 13~januari
1625 en i.m., 7~maart 1630.}, oud van dagen, testeerde in augustus 1636 ten
gunste van zijn nicht Anneken Claes van de Water, haar dochter Cathelyna
Vermander en van Benjamin, zoon van Jacob Claes van de Water (kinderen en
kleinkinderen van Claes Willems van der Water uit Eindhoven en van Lyntgen
Jacobs uit Veldhoven). Elk zou een derde erven.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 134,
deel~I, f~CLXXXV\vo, 11~augustus 1636. De erfgenamen: \ora\ Haarlem 47-7, f~70,
6~januari 1639.} In november 1636 verzocht Jan Vermandere namens zijn vrouw om
een voogd te mogen benoemen over Benjamin van der Water, mede-erfgenaam van
Gerrit Jacobs van Velthoven, overleden te Haarlem, om te staan over het
inventariseren van dien nalatenschap ten einde te delen.\zn{\nha, Weeskamer
Haarlem 82, f~22\vo, 6~november 1636.} Gerardt was een zoon van Jacob Gerardts
van Veldhoven en Lijsken Evert Michiels. Hij was in 1627 verkozen en in 1632
genomineerd als ouderling van de gereformeerde gemeente namens de
Brabanders.\zn{\kr 20, ongef., 15~maart 1627. Idem~21, ongef., 28~maart 1632.}
%INVULLEN:Uit zijn nalatenschap werden in 1614 twintig percelen te Veldhoven
%verkocht.\zn{\gaa, \ona\ Amsterdam 1613, ff~849 en 853, 8~juli 1614.}
%INVULLEN: N 1613?!
\id Jan Jacobs van Velthoven\zn{\nha, \ona\ Haarlem 125, f~LVI, 13~januari 1625
en i.m., 7~maart 1630.} In 1627, toen hij 64~jaar oud was, werd hij opgenomen in
het oudemannenhuis.\zn{\nha, Oudemannenhuis Haarlem 39, f~34\vo, 12~september
1627.}
\item Jacob Geryts uit Vught was in 1599 weduwnaar van Heyltgen Adriaens,
dochter van Adriaen Pieter Hoefnagel bij Maria natuurlijke dochter Jacobs
Marcelis. Zij en haar broer Jan werden door hun grootmoeder Margriet Peters,
weduwe van Jacob Marcelis te Antwerpen opgevoed; Jan ging naar school, was in de
leer bij kooplieden, ging daarna in het schoenmakersambacht en werd tenslotte
voor veel geld op het schip De Koningin naar Spanje gestuurd. Er werd niets meer
van hem vernomen. Heyltgen stierf en haar verarmde man Jacob deed een van hun
beide kinderen, Geryt Jacobs, in de kost bij hun rijke verwant Jan van Lier te
Haarlem, een geboren Bosschenaar die was gehuwd met Lyntgen Jacob
Marcelis.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 40, f~XVII\vo, 11~september 1599.}

%Adriaen Hoeffnagel en Tanneken van Elslandt trouwden in 1599 en testeerden in
%1610 ten gunste van hun kinderen Frans, Jozyna, Pieter, Jan en
%Susanna.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 55, f~339, 4~maart 1610.} Hun
%kinderen.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 56, f~102, 23~maart 1613.}
\item Jacob Goerts uit Stratum procedeerde in 1594 tegen Willem Jacobs uit
Geldrop, wiens zaak werd waargenomen door zijn zoon Goosen Willems uit
Waalre.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-2, ongef., 2~juli 1594; 18~augustus 1594.}
\item Jacob Govaerts\zn{Te Woensel verkocht een Jacob Goyarts in 1583 zijn deel
in de nalatenschap van Jenneken Molens te Oirschot: \rhce, \ora\ Woensel 274,
f~1, 23~mei 1583.} of zijn vrouw Nelleken, woonachtig in de Nieuwe Molenstraat,
kwam uit Woensel. De laatste werd in 1597 lidmaat van de gereformeerde
gemeente.\zn{\kr 99, p.~24, 11~juli 1597.} Jacob en zijn vrouw vertrokken in
1599 uit Haarlem, waar zij in de Nieuwe Molenstraat hadden gewoond.\zn{\nha,
\dtb\ Haarlem 47, p.~336, 21~maart 1599; i.m., 26~maart 1599.} Jacob woonde in
1609 te Uithoorn en verkocht toen te Haarlem voor \f350 het huis De Groene Lelie
in de Nieuwe Molenstraat en voor \f500 een huis in de Kleine
Houtstraat.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-37, f~XVI\vo, 8~januari 1609; f~XVII\vo,
1~mei 1609.}
\item Jacob Hendricx uit Aalst bij Eindhoven in de Nieuwe Doelstraat werd in
1608 lidmaat van de gereformeerde gemeente.\zn{\kr 99, p.~164, 2~juli 1608.} Hij
was op 4~mei 1603 als jonggezel in de Annastraat getrouwd met Janneken Philips,
jongedochter uit Eindhoven in de Gierstraat.
\item Jacob Jacobs\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-4, f~\2XLV\vo, 11~juni 1619.
\ora~76-49, f~LXXXVII, 22~februari 1624. \ora~76-50, f~XIX, 19~april 1625. \ona\
Haarlem 43, f~\2XXXV, 10~augustus 1604.}, linnenwever uit Walderen of Wolders
(Waalre), was met zijn vader Jacob Jans in Haarlem komen wonen. Hij kocht in
1613 voor \f200 de opstal van een huis, een tuin en een speelhuis in de
Groendaalsteeg en verkocht hem in 1624 voor evenveel.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 7641, f~CXXX, 2~juli 1613. \ora~76-49, f~XXXVIII, 2~januari 1624. Vgl. \ora~76-49,
f~LXXXVIII\vo, 23~februari 1624. \ora~76-51, f~XVI\vo, 27~januari 1627.} In 1624
belastte hij twee huizen buiten de Kruispoort.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 78-12,
f~XXXII, 3~juli 1624.} In eerste echt was hij gehuwd met Janneken Philips; haar
moeder, Janneken Aerts uit Antwerpen, was in tweede echt gehuwd met Crispijn de
Knyff, linnenwever uit Lichtervelde in Vlaanderen.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 45,
f~LXXXII\vo, 18~juni 1606.} Hun dochter Rebecca werd in 1639, 31~jaar oud,
gereformeerd gedoopt. In 1630 sloot Jacob, geassisteerd door zijn broer Henrick,
een huwelijkscontract met Lijsbeth Mathijs, jongedochter uit Goch.\zn{\nha,
\ona\ Haarlem 147, deel~II, f~XC\vo, 22~april 1630.} Na zijn overlijden op
17~augustus 1631 in zijn woning werd zijn nalatenschap ge\"inventariseerd.
Daarin bevond men het huis buiten de Kruispoort aan de oostzijde van de
Kruisweg, waarin hij was overleden, en het huis daarnaast, dat
werd verhuurd. In de weefwinkel vond men een blauwweefgetouw met de verdere
gereedschappen, twee kamerijksdoekgetouwen, twee bobijnwielen (om garen te
winden) en drie kroonblokken met de kronen (om te haspelen). Onder de tegoeden
viel een bedrag van \f30 voor verkocht Fries garen en \f60 voor drie scharen
(INVULLEN:er staat scheren), gekocht uit het sterfhuis door Jacobs broer
Henrick.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 152, f~431\vo, 17~september 1631.}
%\item Jacob Jans, linnenwever, kocht in 1590 voor \f700 van Thomas
%Cornelis, metselaar [uit \db], in de Witte Herensteeg.\zn{\nha, \sa\
%Haarlem, kast 19-170, f~197\vo.} Een huis in het Nieuweland
%verkocht hij in 1594 voor \f200.\zn{\nha, \sa\
%Haarlem, kast 19-174, f~183\vo.}
\item Jacob Jans\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e O114a,
f~II$\rm^c$XXIII\vo, 9~april 1596.} uit Holst in Brabant (Aalst) kocht in 1594
voor \f674 een huis in de Oude Doelstraat.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-174,

f~193. \ora\ Haarlem 76-30, f~\2LXXXVI, 31~december 1594.} In de Nieuwe
Doelstraat verkocht hij in 1596 een huis voor \f350.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast
19-176, f~178\vo.} In 1594 werd zijn zoon Aert bij Maijken gereformeerd gedoopt.
Samen met zijn (tweede) vrouw Baetken Aerts werd hij in 1601 met attestatie van
Gorinchem aangenomen als lidmaat van de gereformeerde gemeente. Hij woonde toen
in de Witte Herensteeg.\zn{\kr 99, p.~66, 12~januari 1601.}
\item Jacob Jans uit Eindhoven en Trijn Jacobs werden in 1601 de ouders van
Elisabeth, die zij gereformeerd lieten dopen.
\item Jacob Jans uit Eindhoven, vermeld in 1594\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant
Ensched\'e O114a, f~CXXIIII\vo, 7~november 1594.}, was wellicht dezelfde als
zijn 18~jarige naamgenoot die in 1585 werkte als spoeler en voornemens was een
meester te zoeken om te (leren) weven.\zn{\nha, Burgerweeshuis Haarlem 6,
f~XXXVI.} Jacob Jans en Evertjen Gerrits van Goy lieten in 1601, 1606 en 1610
kinderen gereformeerd dopen; Jacob noemde zich toen respectievelijk van Goch en
van Eindhoven.
\item Jacob Jans\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e O114, f~LXXXI,
24~juli 1590.}, linnenwever uit Helmond, verkocht in 1606 voor \f550 een huis in
de Klerksteeg.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-35, f~CXLIII, 15~januari 1606. Vgl.
\ora~78-5, f~LVII, 9~april 1593.} Bovendien bezat hij een huis op de Turfmarkt
aan het Spaarne.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 78-5, f~\2LVIII, 1~oktober 1596.} Hij
maakte in 1609 met zijn zieke vrouw Gerardyntgen Coerten uit Menen een
testament. Zij woonden toen in de Voorkamp.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 47,
f~CLXXXIIII, 24~oktober 1609.} In 1610 getuigde hij bij het testament van
Kersten Pouwels, linnenwever uit Eindhoven.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 48, f~XCIIII,
3~november 1610.} Vermoedelijk was hij identiek aan Jacob Jans van
Vaerle\zn{\nha, \ora\ Haarlem 78-12, f~\2XXXVII, 22~juli 1627: hij belast een
huis in de Voorkamp. (Als zijn vader komt Jan van Vaerle in aanmerking, in 11620
inwoner van Mierlo: \rhce, \sa\ Helmond 3826, p.~270, 4~juli 1620.)},
linnenwever uit Helmond, wijlen in 1628, wiens kinderen Matheus, Abraham,
Jenneken (gehuwd met Gerrit Jans, linnenwever), Ysack (buitenslands) en het kind
van wijlen Jan in 1628 een huis in de Voorkamp verkochten.\zn{\nha, \ona\
Haarlem 130, f~CVI, 28~april 1628.} Abraham van Vaerle trouwde met Maryken, zus
van de Haarlemse koopman Willem van Heythuysen uit Weert.
%INVULLEN:controleer identiteit JacJans=vVaerle: is ux Coerten in N~47 uit Hm?
%Jacob Jans van Helmond en Geertgen Simons lieten in 1609--1623 zes
%kinderen dopen (geen Abraham).
%Abraham werd op 14~mei 1624 gedoopt als Jacob van Vaerle van Haarlem %en
%Gerardijntgen Coerten.
\item Jacob Jans\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-3, f~XIV\vo, 7~mei 1597.},
linnenwever uit Leent in Brabant (Leende), verkocht in 1592 aan Jacob Pieters
van Doorn een huis in de Witte Herenstraat voor \f900.\zn{\nha, \sa\ Haarlem,
kast 19-172, f~164. \ora\ Haarlem 76-29, f~CVI\vo, 7~febuari 1592.} In de
Hagestraat kocht hij in hetzelfde jaar voor \f745 een huis van Corsten Pouwels,
linnenwever [uit Riethoven].\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-172, f~190\vo.} Aan
Ghysbert Berdenis uit Tongelre verkocht hij in 1594 voor \f1450 plus de lasten
van \f250 een huis in de Hagestraat.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-174, f~187.
\ora\ Haarlem 76-31, f~XXVIII, 19~maart 1598. Vgl. \ora~76-5, f~LXVIII\vo,
17~juni 1593.} Hij woonde in de Kleine Margarethastraat, toen hij in 1595 werd
aangenomen als lidmaat van de gereformeerde gemeente.\zn{\kr 98, p.~148,
24~maart 1595.} In hetzelfde jaar kocht hij voor \f1800 een huis in de Kleine
Houtstraat.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-175, f~191\vo. \ora\ Haarlem 76-31,
f~XLIII\vo, 22~januari 1595. \ora~78-6, f~CLXXXVII, 11~november 1600. In deze
straat verkocht Jacob in 1602 een huis aan de linnenwever Ansem Willems:
\ora~76-34, f~LVIII\vo, 6~december 1602.}

\item Jacob Jans, wever uit Riethoven, verkocht in 1593 voor \f1162 een huis in
de Gasthuisstraat.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-173, f~199\vo.} Zijn zoon
Elias, verwekt bij Neeltje Pieters, werd in 1599 gereformeerd gedoopt.
\item Jacob Jans uit Roy (Sint-Oedenrode), geboren in 1536\zn{\nha, \sa\
Haarlem, Restant Ensched\'e O114a, f~CLVII\vo, 14~april 1595; f~CLXXX\vo,
6~september 1595.}, was in 1581 betrokken bij een transactie van een partij
linnen.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e O114a, ff~LI\vo en LII,
17~september 1593.}
\item Jacob Jans, linnenwever uit Veldhoven, en Dignum Moerlants uit Turnhout
testeerden in 1594. Jacobs voorzoon Jan kreeg drie weefgetouwen en alle
bijbehorende gereedschappen. Getuigen waren: Jan Thonis uit Aalst en Hans
Laurens [uit Breugel], poorters van Haarlem.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 36,
f~II$\rm^c$X, 15~mei 1594.} Deze Jan was verwekt bij Janneken Wouters, die
omstreeks 1583 te Turnhout was overleden\zn{\nha, \ona\ Haarlem 47, f~CLXXI,
18~september 1609.}; hij noemde zich in 1596 van Turnhout\zn{\nha, \ona\ Haarlem
38, f~LII\vo, 26~november 1596.} -- een aanwijzing dat zijn ouders daar hadden
gewoond. Jacob nam in 1601 de 4\half~jaar oude Jan Diricx aan als zijn
pleegzoon; deze was een kleinzoon van Quirijn Willems, die eveneens uit
Veldhoven kwam.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 41, f~V\vo, 22~januari 1601.} Jacob kocht
in 1591 voor \f286 een kamer in de Gierstraat.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-29,
f~XXIII\vo, 2~maart 1591. \sa\ Haarlem, kast 19-171, f~174.} In 1605 leende hij
\f200 van Joost Corstiaens uit Gestel\zn{\nha, \ona\ Haarlem 44, f~CXXI,
11~maart 1605.}, bij wiens testament hij in hetzelfde jaar getuigde.\zn{\nha,
\ona\ Haarlem 44, f~CXXVIII\vo, 21~november 1605.} In 1608 en 1609 testeerde
Jacob met zijn (derde) vrouw Anneken Goossens\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-3,
f~105, 14~oktober 1599. \ona\ Haarlem 48, f~LXXII, 8~september 1610.} uit
Stratum, met wie hij op 13~september 1594 was getrouwd. Zij was een dochter van
de linnenwever Goossen Henricx uit Stratum en Lisken Aerts en wijlen in 1610.
Zijn zoon Jan Jacobs wees hij aan als universele erfgenaam. Anneken benoemde
Lysken Aerts, haar moeder, en haar broer Jan en Henrick Goossens tot haar
erfgenamen. In het testament van 1609 gaf Jacob te kennen goede redenen te
hebben zijn zoon Jan volledig te onterven, maar uit vaderlijke liefde gunde hij
hem toch zijn legitieme erfdeel.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 46, ff~CXLI en CXLI\vo,
25~februari 1608. \ona~47, f~CLXIX\vo, 18~september 1609.} In vierde echt
ondertrouwde Jacob op 10~oktober 1610 met Janneken Jans uit Grol. Hij woonde in
1594 en 1610 in de mond van de Gierstraat en in 1608 aan het Spaarne. In de
Gierstraat verkocht hij in 1612 voor \f1100 een huis.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 7640, f~LXVI\vo, 13~februari 1612. \sa\ Haarlem, kast 32-9, rekening 1600,
f~XIIII.}
\item Jacob Jans uit Waalre was een zoon van Jan Delis en Janneken
Cornelis.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 43, f~\2XXXV, 10~augustus 1604.} Jan Jans van
Waalre de oude, oom en voogd van Jacobs kinderen, en diens zoon Hans Jacobs
(ongeveer 23~jaar oud) machtigden in 1595 twee mannen te Waalre om een en ander
te verkopen.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 11, f~CXCV\vo, 23~augustus 1595.} Hans
overleed begin maart 1630 en liet Belijken Jans als kinderloze weduwe
achter.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 147, deel~1630, f~XXIX, 29~maart 1630.}
Erfgenamen waren zijn broers Henrick en Jacob (zie aldaar) en zijn zus Janneken
Jacobs van Walre.
\item Jacob Jans\zn{\nha, \ona\ Haarlem 45, f~CXX, 28~augustus 1606.}, jonggezel
uit Wyert (Weert), woonachtig in de Spaarnwouderstraat, trouwde op 4~april 1580
met Eman Laurens, jongedochter uit Haarlem op het Spaarne. Als linnenwever
zonder herkomstplaats verkocht hij in 1583 namens zijn vrouw een kwart van een
huis op het Spaarne voor een kwart van de lasten (\f200) en \f400.\zn{\nha, \sa\
Haarlem, kast 19-163, f~202.} In 1588 werd Jacob Jans uit Weert in Brabant
(Valkenswaard, Weert), woonachtig in de Voorkamp, lidmaat van de gereformeerde
gemeente.\zn{\kr 98, p.~88, 30~december 1588.} Namens zijn vrouw Evrouw Lourens
verkocht hij in 1583 aan zijn zwager Willem Claes alias Jans voor \f400 een

kwart van een huis aan de Turfmarkt bij het Spaarne en kocht hij van hem voor
\f150 de helft van een huis in de Turfsteeg.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-27,
f~XXVI, 12~mei 1583; f~XXV\vo, 27~april 1583.} Samen met haar testeerde hij in
1602 op haar ziekbed.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 73, f~CXXVII, 1~december 1602.} Hij
sloot in 1603 huwelijkse voorwaarden met Neesken Willems, jongedochter, die werd
geassisteerd door haar vader Willem Henricx uit Strijp. Zijn inbreng bestond uit
kleding, huisraad, garen, een weverij en \f1000; de hare uit kleding, huisraad
en geld, samen ter waarde van \f950.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 42, f~CLXXV,
26~maart 1603.} Zij trouwden op 11~april en Jacob woonde toen in de Witte
Herensteeg. Zijn erfgenaam Jan Henricx Beerwinckel (zoon van Henrick Henricx
Beerwinckel uit Eindhoven) verkocht in 1632 zijn negende deel in twee huizen op
het Spaarne in de Turfsteeg, geheten De Prins, voor \f200.\zn{\nha, \ora\
Haarlem 76-53, f~\3XXV\vo, 30~maart 1632.}
\item Jacob Jans uit Weert en Metken lieten in 1608 hun zoon Johannes
gereformeerd dopen. Hij is vermoedelijk identiek aan de rond 1574 geboren
naamdrager, die in 1599 en 1600 verschillende partijen bedorven Fries garen
kocht.\zn{\nha, Gildenarchieven Haarlem 330, 28~februari 1600.}
\item Jacob Jan Smuysers\zn{\gaw, \ora\ Weert 4713, ongef., 18~september 1604.
\nha, \ona\ Haarlem 38, f~CLXXXI\vo, 31~oktober 1597. \ona~45, f~XLIII, 23~maart
1606. \ona~127, f~35, 26~maart 1626. \ona~133, f~306, 30~juli 1633. \ora\
Haarlem 47-5, f~1, 16~september 1621; f~113\vo, 16~juni 1625; f~125\vo,
8~september 1625. \ora~47-7, f~80, 11~juni 1639. \ora~76-54, f~XVI, 26~april
1632. \ora~76-55, f~CL\vo, 19~januari 1634. \ora~78-13, f~\2XLI, 25~oktober
1634. \ora~82-2, ongef., 9~maart 1618. \sa\ Haarlem, Rood 212, f~XXXIX, 9~juli
1615. \gaa, \ona\ Amsterdam 197, f~617, 31~augustus 1613. Coenen, {\em Op de
keper beschouwd\/}, 22.} uit Weert was in 1621 een van de aalmoezeniers van de
`armen van de gemene schaal'.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 82-2, ongef., 15~april
1621.}
%In 1609--1615 was hij
%lid van het college van schout en (zeven)
%schepenen van het tollenaarsrecht.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Rood 211,
%f~CXVII\vo, 19~oktober 1609; f~CXCV, 14~oktober 1611; f~\2XXIIII,
%22~oktober 1612; f~\2LII\vo, 21~oktober 1613. Rood 212, f~XVIII\vo,
%17~oktober 1614.}
In 1613--1615 was hij korporaal van de oude schutterij.\zn{\nha, Schutterij
Haarlem 31-1, f~19; vgl. f~38 (1615-1618), en Idem 29-1, ff~48 en 61. Idem~31-2,
ongef., 1618, 1621, 1624, 1627 (telkens samen met zijn zoon Jan Jacobs
Smuijser).} Hij kan dezelfde zijn als Jacob Jans uit Weert, woonachtig in de
Appelaarssteeg, die op 24~januari 1595 trouwde met Hendricxken Jans uit \db\ (in
1596, 1598 en 1600 werden hun kinderen gereformeerd gedoopt). Hij kocht in 1604
als Smuysers voor \f2420 een erf van de oude vleeshal met de opstal op de hoek
van de Warmoesstraat en de Kerkstraat.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-35, f~XXVII\vo,
19~november 1604. Vgl. \ona\ Haarlem 89, f~XC, 9~juni 1618.} Zijn inschrijving
in het loterijregister van 1606 -- {\em Ick heb getimmert, het houdt mij onder.
Als eenich timmert, het geeft mij wonder\/} -- suggereert dat hij timmerman
was.\zn{\nha, Oudemannenhuis Haarlem 3-35, no.~73.} Hij was echter
lijnwaadreder\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Rood 461, no.~70, z.d. (1603).} en later
wijntapper en -koper.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 82, f~LXXII\vo, 23~april 1611;
f~LXXIII\vo, 22~april 1611. \sa\ Haarlem, Rood 212, f~XX\vo, 19~november 1614.}
In 1625 was hij vinder van het Sint-Nicolaasgilde.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Rood
213, ongef., 11~december 1625.} De impost op het boomfruit pachtte hij in
1605.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 54, f~382, 4~april 1606. \ona~76, f~CLXXVI,
16~augustus 1605.} Hij verkocht in 1605 samen met zijn broer Pieter een huis in
de Maasstraat te Weert.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 81, f~CIX, 21~juli 1610.} Een
jaar later is sprake van Frans Jacopsen Smuyser, die zijn knikkers en bikkels
zei te verkopen om loten voor het oudemannenhuis te kopen\zn{\nha,
Oudemannenhuis Haarlem 3-27, no.~35.}; waarschijnlijk was het een
zoon.\zn{\kr 100, p.~279, 5~juli 1624: met zijn vader als getuige wordt hij
lidmaat van de gereformeerde gemeente. Schutterij Haarlem 31-2, ongef., 1621

(hij zit bij zijn oom Pieter Jans Smuyser, Henrick van Heuvel en Henrick
Vestens, drie geboren Weertenaars, in een korporaalschap), 1624.} Jacob kocht in
1618 van de erfgenamen van Dirck van Heuvel [uit Weert] voor \f6800 het huis in
de Dam- of Kerkstraat waar de stad Weert uithing en verkocht het in 1623 voor
\f6715.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-44, f~XXVIII, 12~maart 1618. \ora~76-48,
f~CLXXIII\vo, 27~september 1623. \ora~82-2, ongef., 18~juli 1618.} Voor \f3030
verkocht hij in 1622 de voormalige stadsgevangenis in de
Barteljorisstraat.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-47, f~\2XLVI, 27~april 1622. Kurz,
\ah De dievenkelder'', 48, 49.} Hij verklaarde in 1623 voor \f7000 zijn huis De
Pelikaan te hebben verkocht.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 58, f~123, 23~februari
1623.} In 1634 kocht hij van de kinderen van Hans Hubrechts van Clarenbeeck [uit
Grave] voor \f6470 het huis in de Anegang waar de drie trompetten
uithingen.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-55, f~CXXVIII\vo, 9~mei 1634.} Hij kocht
een graf in de Corscapel in de Grote Kerk, dat in strijd met de belofte geen
plaats bleek te bieden aan vier kisten.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 58, f~347,
28~juni 1625.} Hij kocht in 1628 van de kinderen van Jan Vrients [uit Eindhoven]
voor \f900 aandelen in de {\sc voc.}\zn{\nha, \ona\ Haarlem 131, f~XXXVIII,
30~november 1628.} Jacob Smuysers werd in 1626 gedaagd voor de gereformeerde
kerkenraad, die hem er van verdacht de hand te hebben gehad in het onregelmatige
huwelijk van zijn zoon Johan (woonachtig te Heemstede) met Sara Simeij.\zn{\kr
20, ongef., 13~september 1626; 9~oktober 1626; 9~november 1626; 10~november
1626; 17~november 1626; 24~november 1626.} Hij werd overleefd door zijn vrouw
Agniesgen Willems\zn{\nha, Weeskamer Haarlem 82, f~95\vo, 21~februari 1648;
f~111\vo, 1~juli 1650. Idem~83, f~43, 30~juni 1656. \ona\ \ona~139, f~LXVIII\vo,
3~maart 1645. \ona~175, f~54, 16~september 1642. \ona~216, f~122, 13~februari
1648. \ora\ Haarlem 76-65, f~\2LXX\vo, 11~september 1647. \ora~76-67,
ff~XXXII\vo en XXXIII, 9~februari 1650.}, die overleed op 19~december 1647. Hun
dochter Maijcken was op 10~december 1619 getrouwd met Severijn van Heuvel\zn{Van
Boheemen en Van der Heijden, {\em Retoricaal memoriaal\/}, bijlage~1, no.~H253.}
uit Goch (zoon van Willem van Heuvel uit Weert, koopman te Haarlem) en woonde
later bij haar moeder in de Lange Veerstraat; het huis, \f4200 waard, kreeg zij
in 1642 cadeau.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 137, f~LVIII, 6~januari 1642. \ora\
Haarlem 76-62, f~XIIII, 14~januari 1642. Vgl. \ora~76-63, f~\3XX\vo, 19~augustus
1644.}
%INVULLEN:Severijn zoon van Willem vH en Maryken Coppens uit Weert, die in Goch
%hadden gewoond.
\item Jacob Tyssen uit Gestel kocht in 1606 voor 6~stuiver een lot in de grote
loterij.\zn{\nha, Oudemannenhuis Haarlem 3-40, no.~37.}
\item Jacob Michiels, linnenwever uit Breugel, belastte in 1584 zijn huis in de
Kruisstraat, onder meer met een rente van \f12, losbaar met \f200, aan zijn
vader Michiel Jacobs van Mol.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 78-3, f~\2XXIX\vo, 4~mei
1583; f~\2XXXI\vo, 11~mei 1583.}
\item Jacop Moren uit Weert, woonachtig in de Raamstraat achter de Furie van
Antwerpen, kocht in 1606 zeven loten.\zn{\nha, Oudemannenhuis Haarlem 3-7,
no.~55.} Hij werd, 70~jaar oud, in 1634 opgenomen in het
oudemannenhuis.\zn{\nha, Oudemannenhuis Haarlem 39, f~39\vo, 23~september 1634.}
In 1623 handelde hij als vader en voogd van zijn kinderen bij Magdalena
Lenaerts, dochter van Lenaert Stevens [uit Eindhoven].\zn{\nha, \ora\ Haarlem
76-48, f~CXXXVII, 3~april 1623.}
\item Jacob Pieters Weerts\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e O114,
f~CLV, 27~mei 1591; f~CLXVI, 10~augustus 1591; f~II$\rm^c$XX, 11~maart 1592;
f~II$\rm^c$LXX\vo, 6~november 1592. \ora\ Haarlem 47-2, ongef., 28~mei 1591;
31~maart 1593.} (Jaques Waerts), linnenwever uit Eindhoven\zn{\nha, \sa\
Haarlem, Restant Ensched\'e O114a, f~CXLII, 26~januari 1595: hij wordt onjuist
Jacob Waerts van \db\ genoemd.}, geboren rond 1531\zn{\nha, \ona\ Haarlem 22,
f~LXXXIX, 9~juli 1609. \ona~47, f~XI\vo, 27~november 1608.}, ontving in 1588 van
de Amsterdamse koopman Wouter Heeren meer dan 100~pond rauw garen, dat hij liet

bleken, een maand onder zich hield en voor niet meer dan 21~stuiver per pond kon
verkopen.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e O114, f~CIX\vo, 24~november
1590.} Hij machtigde in 1593 Jacob Jans uit Roy (Sint-Oedenrode) om te Schijndel
van Jan Aerts uit Helmond een bedrag te ontvangen voor 36~stukken linnen, die
Jacob Jans in 1581 ten behoeve van Jan Aerts en Joachim Willems uit Tongelre had
gekocht. Joachim en Jan hadden daarvoor elk \f350 betaald en waren elk \f280
schuldig gebleven.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e O114a, ff~LI\vo en
LII, 17~september 1593.} Hij woonde in 1589 bij de Zijlpoort.\zn{\nha, \sa\
Haarlem, Restant Ensched\'e O114, f~XVIII, 6~september 1589.} In 1594 betaalde
hij de rest van de koopsom van \f1100 aan Huybert Henricks Trompetter [uit
Grave] voor een kamer in de Grote Houtstraat.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant
Ensched\'e O114a, f~XCVI, 9~juni 1594. Vgl. \ora\ Haarlem 76-29, f~XIII\vo,
13~oktober 1591. \ora~76-31, f~XVII\vo, 17~januari 1595.} Hij was in 1603
getuige bij het testament van Henrick Joosten uit Woensel.\zn{\nha, \ona\
Haarlem 42, f~II$\rm^c$III\vo, 7~mei 1603.} Met zijn kinderen bij Luytghen
Dominicus -- Willem en Lysken Jacob Weerts, de laatste gehuwd met Jan Aerts uit
\db\ -- verrekende hij in 1601 hun moederlijke erfdeel.\zn{\nha, \ona\ Haarlem
16, f~CLVI, 17~augustus 1601.} Met zijn tweede vrouw, Lysken Willems uit \db,
met wie hij rond 1592 was getrouwd, testeerde hij in 1607 ten gunste van zijn
voorkinderen. Als zijn vrouw als eerste zou sterven, zou zij \f800 vooruit
krijgen.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 21, f~LXXIIII, 12~mei 1607.} Vermoedelijk als
weduwnaar testeerde Jacob nogmaals in 1610. Zijn stiefkinderen hadden eigenlijk
recht op een moedersdeel van \f600, maar Jacobs boedel was niet meer toereikend
om dit bedrag uit te keren.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 22, f~CXCVIII\vo, 20~april
1610.} Willem Jacops Weerts\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 32-13, rekening 1610,
f~XIX. Hij kocht voor \f1400 een huis in de Margarethastraat bij de Kruispoort:
\ora\ Haarlem 76-37, f~CXL, 22~mei 1609.} werd kamerijksdoekwever en trouwde met
Jacobmijntgen Lammens.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Rood 462, no.~146, z.d. \ona\
Haarlem 133, f~207\vo, na de akte van 17~juni 1632 (het slot van de akte is
elders ingebonden).} In 1603 noemde hij zich Willem, zoon van Jacob Weerts van
Roosven.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-34, f~CLXXVI, 16~juni 1603.}
\item Jacob Pieters, linnenwever uit Eindhoven, verkocht in 1584 namens zijn
broer Thonis Pieters te Franeker om voor \f250 aan Henrick Janss uit Weert een
huis te verkopen in het Nieuwland.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-164,
f~195\vo.} In 1591 procedeerde hij tegen Joachim Willems uit Tongelre te
Haarlem.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-2, ongef., 15~januari 1591. \ora~76-27,
f~LXXX\vo, 8~maart 1584.}
%\item Jacob Pieters uit Gestel, dan woonachtig te Gemen (Gehmen in
%Saksen-Anhalt), handelde in
%1583 mede namens zijn broer Henrick.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-1,
%p.~602, 6~augustus 1583.}
\item Jacob Pieters uit Veldhoven woonde eerste te Goch in de Molenstraat
(M\"uhlenstra{\ss}e). Rond 1585 stond zijn huis ter beschikking van de geheime
gereformeerde gemeente om er godsdienstoefeningen te houden.\zn{Van Booma, {\em
Communio clandestina\/}, I, 127.} Hij was in 1586 als ouderling en daarna diaken
lid van het consistorie\zn{Van Booma, {\em Communio clandestina\/}, I, 301, 303,
305, 443.} en speelde een rol bij de catechesatie.\zn{Van Booma, {\em Communio
clandestina\/}, I, 301, 305.} Te Haarlem werd hij in 1587 met attestatie van
Goch gereformeerd lidmaat; hij woonde toen in de Jansstraat in de tuin en het
hoge huis aan het begijnhof.\zn{\kr 98, p.~71, 1~juli 1587.} In 1591 kocht hij
voor \f200 een huis in de Doelstraat met \f250.\zn{\nha, \ora\ Haarlem
76-29, f~LVI\vo, 28~februari 1591. \ora~78-4, f~II$\rm^c$XCIII, 28~februari
1591.} Het huis verkocht hij in 1611 voor \f600 aan Ruth Mathys uit
\db.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-39, f~\2XLI\vo, 18~november 1611.} Aeltgen, zijn
enige kind, was in 1615 de huisvrouw van Jacob Gerrits uit Grave.\zn{\nha, \ora\
Haarlem 82-1, ongef., 5~augustus 1615.}

\item Jacob Pompen\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-3, f~249\vo, 10~november 1605.
\ora~47-4, f~LXIIII\vo, 16~september 1611; f~C\vo, 21~januari 1613. \ora~82-1,
ongef., 28~juni 1614; 13~juni 1615; 26~juni 1615. \ona\ Haarlem 54, f~425,
18~juni 1606. \ona~129, f~123\vo, 26~november 1627. \sa\ Haarlem, Rood 211,
f~\2XLIIII\vo, 2~juli 1613.} uit Eindhoven is geboren rond 1579. Hij noemde zich
afkomstig van Goch, toen hij op 27~juni 1604 trouwde met Magdalena
Maryns\zn{\nha, \ona\ Haarlem 34, f~II$\rm^c$XI\vo, 26~september 1590.} (Marijn,
Marijnis) uit Antwerpen en in 1605 en 1606 met haar testeerde. Zij was een
dochter van Lauwerens Marijns en Mayken Pieters (de laatste geboren te
Eindhoven). Haar voorkinderen van Pieter Wynants ontvingen \f3000
vooruit.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 44, f~LVIII, 1~mei 1606. \ona~45, f~LVIII, 1~mei
1606.} Evenals zijn broers Abraham en Jan werd Jacob lid van het
kloveniersgilde.\zn{\nha, Oude Schutterij Haarlem 29-1, ff~43\vo, 55\vo, 69.}
Hij schijnt al in 1588--1589 in Haarlem te hebben gewoond; hij sloot althans in
1606 een weddenschap af of hij al dan niet in die jaren in de herberg De Moriaen
in de Barteljorisstraat had gewoond.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 77, f~CXCIX\vo,
15~november 1606.} In die straat verkocht hij in 1612 voor \f6200 een huis, dat
op de hoek van de Crauwelsteeg stond.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-40, f~XXX,
18~januari 1612.} Voor \f10.000 verkocht hij in 1614 het huis De Stins in de
Smedestraat op de hoek van de Schoolsteeg en voor \f3000 het huis De Roos in de
Anegang op de hoek van de Frankesteeg.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-41, f~CLXXIIII,
2~januari 1614; f~\2LXXXI\vo, 24~november 1614. Vgl. \ora~78-8, f~LXXXI,
11~februari 1610.} Het kan zijn dat hij toen Haarlem heeft verlaten; in die tijd
vertrok hij immers uit het kloveniersgilde.\zn{\nha, Schutterij Haarlem 30,
f~11\vo.} In 1606 verkocht hij met zijn broer Jan voor \f500 een huis buiten de
Kleine Houtpoort.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-35, f~II$\rm^c$XXXII\vo,
27~september 1606.} Magdalena en haar broer Thomas Marijn(ys) verkochten in 1608
mede namens de andere erfgenamen van hun grootvader Pieter Thomas uit Eindhoven
(zie aldaar) voor \f2700 een huis in de Kleine Houtstraat.\zn{\nha, \ora\
Haarlem 76-36, f~\3XII\vo, 16~december 1608.} Jacob Pompen hertrouwde op
5~januari 1621 met Christina van Langerack\zn{\nha, \ona\ Haarlem 133, f~152,
19~december 1631; f~168, 26~januari 1632.}, jongedochter uit Leiden. In 1631
waren zij verwikkeld in een scheidingsprocedure, hangende welke Jacob volgens
Christina probeerde zoveel mogelijk bezittingen te gelde te maken (waaronder een
kavel van 19~morgen 72~roe in de Beemster, dat hij verkocht voor \f13000) en dan
te verdwijnen, haar berooid achterlatend.\zn{\na, Hof van Holland 695, no.~130,
11~september 1631. Vgl. idem~708, no.~107.} In 1630 was hij voogd over de
weeskinderen van zijn broer Michiel Pompen, in leven tesaurier van Dordrecht, en
Maria Sasbout.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 132, f~CXXXVII\vo, 10~september 1630.}
\item Jacques Reepmaker\zn{\na, Nassause Domeinraad 9371, f~XXXII\vo. \nha, \sa\
Haarlem, Restant Ensched\'e O114, f~II$\rm^c$LV\vo, 7~oktober 1592. O114a,
f~II$\rm^c$LII\vo, 18~september 1596. \ora Haarlem 47-3, f~96\vo, 27~juli 1599.
\gaa, \ona\ Amsterdam 56, f~555\vo, 17~oktober 1605. \ona~107, f~149\vo,
6~september 1607. Van Dillen, {\em Bronnen tot de geschiedenis der
wisselbanken\/}, I, 88.} (ook Jacob Hendricx Repen\zn{\gaa, \ona\ Amsterdam 5A,
f~208, 2~april 1605.}, Jacob Reepmaecker de oude)), geboren te Eindhoven rond
1565, koopman en reder te Amsterdam en overleden aldaar op 27~november 1641. Hij
legde bij de oprichting van de {\sc voc} \f9000 in en was van 1610 tot zijn
overlijden bewindhebber van de Amsterdamse kamer. Bovendien was hij medeoprichter van de {\sc wic} (bewindhebber van de Amsterdamse kamer in 1621--1636)
en kerkmeester van de Nieuwe Zijdskapel, waar hij werd begraven. In 1631 werd
zijn vermogen geschat op \f80.000.\zn{Van Dillen, {\em Het oudste
aandeelhoudersregister\/}, 153.} Hij ondertrouwde te Amsterdam op 8~januari 1593
met Martijnken Rogiers aan de Gansoord aldaar, geboren te Brussel rond 1569,
dochter van Rogier de Grandelo.\zn{Van Dijck, \ah Gewapend Eindhoven'', 62.} Hij
richtte in 1630 een handelscompagnie op met zijn zoons Henrick, Hans te
Frankfurt en Jacob de jonge en zijn schoonzoon Jan Selijns (gehuwd met Elisabeth
Reepmaecker\zn{\gaa, \ona\ Amsterdam 497, f~187\vo, 4~december 1626}.) voor de
handel in heel Duitsland (met name lakenhandel op Keulen). In 1631 werd het
contract geannuleerd en in 1634 werd een arbitragecommissie ingesteld om de uit

de liquidatie voortspruitende onenigheid te beslechten. In hetzelfde jaar
richtten zij een nieuwe compagnie op. De arbiters wezen in 1637 aan Jacob senior
\f28.518:6:0 toe, aan Jan Seleijns \f21.970:3:0, aan Jacob de jonge
\f31.293:17:8 en aan Hans \f33.260:2:8. Aan voorraden waren er wollen lakens te
Keulen (ongeveer \f3000), kanten (ongeveer \f4000) en damasten (ongeveer
\f900).\zn{\nha, \ona\ Amsterdam 416, ff~156\vo en 157, 28~augustus 1637; f~160,
z.d. \ona~554, f~56, 24~februari 1634.} Jacques Reepmaecker testeerde in 1637 en
1639 ten behoeve van zijn kinderen Lijsbeth, Jacob Jan, Petrus en wijlen
Hendrick (in wiens plaats zijn wezen Elisabeth en Martijntgen traden).\zn{\gaa,
\ona\ Amsterdam 503, f~241, 14~november 1637. \ona~504, f~189\vo, 15~september
1639.} Zoon Petrus Reepmaecker was (1639) predikant te Heemstede. Zoon Hendrick
Reepmaecker handelde in 1623 als factoor te Hamburg in Helmondse
lijnwaden.\zn{\rhce, \sa\ Helmond 3862, 20~maart 1623.}
\item Jacob Rijcken\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-53, f~CLXXXI, 9~december 1631.
\ora~82-3, ongef., 25~mei 1639. \ona\ Haarlem 120, f~36, 8~juni 1632.} uit Hees
in Brabant (Heeze) trad op 7~oktober 1607 als vrijgezel in het Groot Heiligland
in ondertrouw met Anne Jans, jongedochter uit Gestel in de Raamsteeg. Samen met
zijn broer Rogier en zusters Anneken (gehuwd met Sijvert Volckerts), Heijltgen
(gehuwd met Lambert Jans) en Trijntgen Rijcken (gehuwd met Joris Adams) deed hij
in 1627 afstand van de erfenis van hun vader Rijckalt Jans aan Marijken
Rijckalts namens haar (en hun?) moeder Yeffken Jacobs te Heeze.\zn{\nha, \ona\
Haarlem 128, f~170\vo, 27~mei 1627.} Hij was spijkermaker en smid. In 1628 werd
hij een van de drie nieuwe vinders van het Sint-Elooisgilde van de
smeden\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Rood 215, f~50, 7~november 1628.}, maar later lag
hij meermalen in conflict met het smedengilde en in 1640 werd hij op water en
brood gezet.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Rood 213, ongef., 13~februari 1629;
2~januari 1630; 25~maart 1632. Rood 216, f~27, 1~september 1632; f~31\vo,
15~september 1632; f~46\vo, 8~december 1632. Rood 218, f~36, 13~juli 1639;
f~113\vo, 21~december 1639; f~151, 20~februari 1640; f~154, 1~maart 1640;
f~158\vo, 10~maart 1640.} Zijn huis De Ploeg in de Kruisstraat belastte hij in
1630 met een lijfrente van 3~gulden 2~stuiver voor Annetgen Harmans,
ongehuwd.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 78-12, f~\3LV\vo, 12~januari 1630. Vgl. \ona\
Haarlem 148, f~LXXXII\vo, 8~juni 1632.} Voor \f1040 kocht hij in 1644 een
huis in de Oude Doelstraat.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-63, f~\3VII\vo, 23~juli
1644.} Rijck Jacobs van Hees was zijn zoon; hij is geboren rond 1622 en was
eveneens meester-smid en -spijkermaker en in 1664--1665 vinder van zijn
gilde.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 78-22, f~109, 12~maart 1674. \ora~82-4, ongef.,
8~december 1662. \ona\ Haarlem 246, ongef., 5~februari 1652. \sa\ Haarlem, Rood
228, f~96\vo, 14~augustus 1664.}
%\nha, \ona\ Haarlem 161, f~59, 9~juli 1643: Jacob Rycken no.ux.
%Huesge Thonis.
\item Jacob Reyners Moijns uit Waert (Valkenswaard, Weert), woonachtig in het
Groot Heiligland bij de Wagen van Alkmaar, werd in 1603 lidmaat van de
gereformeerde gemeente. {\em Testis est soces ejus Hendric Stevens\/}.\zn{\kr
99, p.~96, 28~maart 1603.} Hij was op 18~januari 1600 als jonggezel getrouwd met
Magdalena Lenerts, jongedochter uit \db\ in de Zoetemelkwittebroodsteeg.
\item Jacob van Taterbeeck\zn{\rhce, \ora\ Eindhoven 1549, dl.~II, f~73\vo,
30~mei 1588; f~76, 13~juni 1588. \ora~1550, f~73\vo, 30~mei 1588; f~76, 13~juni
1588. \ora~1579, f~160\vo, 18~november 1599. Van Booma en Van der Gouw, {\em
Communio et mater fidelium\/}, 351.} uit Eindhoven vestigde zich in 1561 te
Antwerpen\zn{\saa, Vierschaar 148, 10~oktober 1561.}, vervolgens te
Wezel\zn{\saa, Schepenregister 354, f~40\vo, 1574.INVULLEN:datum} en daarna te
Goch, waar hij lid werd van het consistorie. Hij liet daar in 1585 zijn drie
kinderen dopen, maar tegelijkertijd maande het consistorie hem {\em tot
godsalicheyt des levens ende tot wederkeringe totter versamelinge.\/}\zn{Goch,
Evangelische Kirchengemeinde A~1, 1, f~69a, 19~mei 1585.} In 1591 woonde hij nog
te Goch.\zn{Goch, Evangelische Kirchengemeinde A~1, 1, f~102, 7~september 1591.}
In 1601 woonde Maycken Thomas\zn{Van Booma en Van der Gouw, {\em Communio et

mater fidelium\/}, 471, 474.}, zijn weduwe, te Haarlem; zij verklaarde dat Jacob
bij testament een kapitaal van \f900 had vermaakt aan zijn naaste verwanten, uit
te keren na het overlijden van Maycken, en dat 19~jaar tevoren Jacobs halfbroer,
de jonge Willem Willems van Taterbeeck, had beloofd aan Willem Ysaacx van
Taterbeeck, Jacobs mede-erfgenaam voor een zesde deel, over zijn erfdeel te
voldoen en daarvoor een partij linnen stuurde.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 68,
ongef., 6~juli 1601. \ona~72, f~CVII\vo, 6~juli 1601.} Hij was een zoon van
Willem Willems van Taterbeeck de oude, schepen en heilige-geestmeester van
Eindhoven tot hij in 1566 te Goch ging wonen, en van Grietken Henrick Wynricx of
Wijntkens.
\item Jacob Thomassen van den Dael, geboren rond 1561 te Eindhoven, kwam met
zijn ouders Thomas Jacobs van den Dael uit Eindhoven en Claerken Henricxs
Strijbosch uit Stratum, vestigde zich als koopman te Amsterdam\zn{Op 3~juni 1593
kocht hij als factoor uit Haarlem het poorterschap van Amsterdam: \gaa,
Poorterboek B, f~129.} en was een van de pioniers in de handel op
Oost-Indi\"e.\zn{\gaa, \ona\ Amsterdam 196, f~140\vo, 4~december 1608. Van
Dillen, {\em Het oudste aandeelhoudersregister\/}, 51, 72.} In 1598 bevrachtte
hij het 55~lasten grote schip De Groene Papegaai om naar La Rochelle te varen en
verder naar Brouage (bij La Rochelle), Oldersum (aan de Eems in Oost-Friesland)
of `Sint Mertens' (Saint Martin op \^Ile de R\'e voor La Rochelle) en met een
lading zout terug te varen naar Zeeland of Amsterdam en eventueel naar Danzig,
Koningsbergen of Riga en vandaar met een retourlading naar Amsterdam.\zn{\gaa,
\ona\ Amsterdam 82, f~102, 15~oktober 1598.} In 1606 eiste hij samen met Bernart
Berwijns, reders van het schip van Thomas Gerritsen van Stavoren, acceptatie van
de in Marokko (of te Marrakesh) op 17~december 1605 uitgeschreven wissel van
\f4752 ten behoeve van de schipper.\zn{\gaa, \ona\ Amsterdam 102, f~201,
27~februari 1606.} Hij participeerde in de bedijking van landen in de Dollard
bij `Hoogebonde' of `Hoch Bunde' in Oost-Friesland\zn{\gaa, \ona\ Amsterdam 114,
f~6, 15~januari 1609. \ona~124, f~287\vo, 3~oktober 1611.} (de polder
Alt-Bunderneuland tussen de huidige Duitse gemeente Bunde, en zuidoostelijk de
latere gemeente Nieuweschans).\zn{Westra, {\em Johan Sems\/}, 17.} Evenals zijn
vader was hij een overtuigde wederdoper. Toen zijn geloofsovertuiging strijdig
werd met zijn handelsactiviteiten, nam hij samen met drie andere Amsterdamse
kooplieden in 1608 een opmerkelijk besluit. Zij verklaarden ten overstaan van
een notaris, dat zij in 1597, na de terugkomst van de eerste schepen met
specerijen uit Oost-Indi\"e, met enkele andere kooplieden een compagnie
oprichtten om schepen uit te rusten en naar Oost-Indi\"e te zenden. Na overleg
met de bewindhebbers van de eerste compagnie, tot wie een hunner, Syvert Pieters
Sem, behoorde en bemiddeling door burgemeesters van Amsterdam fuseerden zij in
1597 met de eerste tot een enkele compagnie. Deze gecombineerd compagnie
equipeerde de eerste acht schepen, die op 1~mei 1598 onder bevel van Jacob van
Neck van Texel uitvoer. In april 1599 reedden zij de schepen Zon, Maan en
Morgenster uit, die onder admiraal Steven Verhagen naar Oost-Indi\"e zeilden. In
december 1599 volgden vier schepen onder Jacob Wilckens en op 28~juni 1600 ving
Jacob van Neck met zes schepen zijn tweede reis aan; de twee laatste reizen
kwamen voor \'e\'en rekening. Voor rekening van de eerste compagnie kwam de reis
(april 1601) van Jacob van Neck naar de Molukken. Voor rekening van de oude en
nieuwe bewindhebbers, bestaande uit de eerste gecombineerde compagnie en de
naderhand opgerichte Brabantse of Nieuwe Compagnie waarmee zij in het najaar van
1600 na moeizame besprekingen en tussenkomst van burgemeesters en anderen waren
verenigd, kwam een tocht van vijf schepen onder Wolphert Harmens en een van acht
schepen onder Jacob van Heemskerck. Alle schepen waren uitgevaren met de
opdracht geweldloos handel te drijven, dat wil zeggen geen soldaten mee te nemen
met offensieve bedoelingen tegen steden, sterkten en kastelen of tegen Portugese
of Spaanse schepen. Zij weerstonden de sterke aandrang van de burgemeesters van
Amsterdam om tijdens de tocht van Wolphert Harmens' krijgsvolk mee te nemen ter
ondersteuning van de vorst van Ternate op de Molukken en van de Nederlanders
aldaar; liever zouden de kooplieden en participanten uit de compagnie treden dan
zulks toe te staan. Later, bij de oprichting van de {\sc voc,} kwamen er
offensieve doeleinden, reden voor genoemde kooplieden om de onderneming vaarwel

te zeggen.\zn{\gaa, \ona\ Amsterdam 196, f~140\vo, 4~december 1608.} De
uitgebreidheid en gedetailleerdheid van de akte doet vermoeden dat het (mede)
een voorbereiding was op een apologisch geschrift of drukwerk. Meer dan een
decennium later, in 1619, verbood de Waterlandse gemeente te Amsterdam het haar
leden om koopvaardijschepen uit te rusten met geschut of andere
oorlogswapens.\zn{Spranger, \ah Hoe rijke mennisten de hemel verdienden'', 43.}
Ook in 1615 deed hij als wederdoper van zich spreken. Samen met zijn zwager
Guilliam Stoppelaer verkocht hij het huis in de Grote Houtstraat, dat zijn vader
ter beschikking had gesteld aan de verenigde doopsgezinde gemeente, aan Lenaert
Clock, die zich enkele jaren tevoren had afgescheiden en met de voormalige
Hoog-Duitse en Friese gemeenten het {\em Lenaert Clock volck\/} vormde.\zn{Van
Gelder, {\em Het Menniste Haarlem\/}, 47.} De transactie was aanvankelijk geheim
gehouden voor de voormalige verenigde gemeente, maar toen het uitlekte, hielden
de overgebleven lidmaten de koop tegen. Uiteindelijk werd het erf gesplitst in
het voorhuis, waar het vermaanhuis was gevestigd -- voor het volk van Lenaert
Clock -- en het achtererf met de kamer, uitkomende op het Klein Heiligland, waar
een nieuw vermaanhuis werd gebouwd voor de Waterlanders.\zn{\zn{\nha, \ora\
Haarlem 76-42, f~LXVIII, 25~april 1615; i.m., 28~juli 1615. Sijbrandi, \ah
Toevoegsel'', 14-19.} Ook in zijn woonplaats Amsterdam roerde Jacob zich als
actieve wederdoper. In 1612 keurde hij de benoeming van Nittert Obbes tot
predikant scherp af en bepleitte hij (vergeefs) predikbeurten van drie door hem
gewaardeerde dopersen.\zn{\gaa, Verenigde doopsgezinde gemeente 116, ongef.,
22~september 1612; 27~september 1612; 20~december 1612. Idem~130, 25~juni 1612.}
In december van dat jaar betoogde hij samen met Cornelis Aertss dat Hans de Ries
(doopsgezinde leraar ofwel predikant te Alkmaar) in zijn geschrift {\em Corte
belijdinge des geloofs\/} uitspraken deed die strijdig waren met de Heilige
Schrift, met name {\em dat Godt, den eenigen eeuwigen soone des vaders, niet en
is gestorven voor die sonden der werelt\/}.\zn{\gaa, Verenigde doopsgezinde
gemeente 126, {\em Copia wt het principael\/}, 17~december 1612.} In
vergaderingen van de verenigde doopsgezinde gemeente van 20~december 1612,
7~juni en 28~juni 1613 werden de {\em becladdinge\/} van Hans de Ries (predikant
te Alkmaar en leider van de Noord-Hollandse Waterlanders) en de schriftelijke en
mondelinge lastercampagne tegen hem en Ieme de Ringh (predikant te Harlingen)
door Jacob Thomas van den Dael besproken. Onder de initialen I.T. liet Jacob in
1613 te Amsterdam {\em Een vriendelijcke aenspraeck aen alle Doopsghesinde over
het stuck ofte Puynckt der Echt-mijdinghe ende ghemeyne Mijdinge\/}.\zn{Vgl.
Ballot, \ah Hans de Ries'', 48, 49, 52-54.} In dat zelfde jaar scheidde hij zich
met een aantal mede-broeders -- de meeste van de Hoog-Duitse en Friese
bloedgroepen -- af van de meer rekkelijke Waterlanders; zij sloten zich onder de
naam De Afgedeelden aan bij Lenaert Clock.\zn{Molhuysen en Blok, {\em Nieuw
Nederlandsch Biografisch Woordenboek\/}, VIII, 1295.} De Waterlanders waren
minder strikt in zaken van be\"edigde loyaliteit aan de overheid en daarmee de
samenhangende anti-militaristische houding\zn{Von Schlachta, {\em Gefahr oder
Segen?\/}, 76.}, wat Jacob bijzonder moet hebben gestoord. Toen hij in 1618 zijn
testament maakte, viel hij enigszins door de mand: hij had nog \f8000 uitstaan
bij de {\voc} {\em vande overblijffselen over sijne moeijten ende
administratie\/}. Daarvan vermaakte hij \f1000 aan de armen, te besteden door en
naar het inzicht van zijn zwager Bastiaen Mies. Aan de armen van zijn
doopsgezinde gemeente vermaakte hij \f300 `schoon' geld. Erfgenamen werden zijn
dochters Maria en Clara Jacobs, van wie de laatste nog minderjarig was.\zn{\gaa,
\ona\ Amsterdam 281, f~323\vo, 20~november 1618; f~324\vo, 21~november 1618.} In
1621 was hij nog in leven -- als participant in de polder van
Alt-Bunderneuland\zn{Westra, {\em Johan Sems\/}, 46 (Westra contamineert de
inwoners met de aandeelhouders van de polder).} Dat was in elk geval een
niet-militaristische belegging.
\item Jacob Thomas uit Weert machtigde in 1590 zijn moeder Lysbeth Jacobs om,
mede voor zijn jongere broer Willem, alle zaken af te handelen betreffende hun
vaderlijke erfdeel.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 8, f~\2LXX, 16~mei 1590.}

\item Jacob Willems, jonggezel uit Straten (Stratum) in de Hagelstraat
(Hagestraat), ondertrouwde op 26~augustus 1601 met Gertken Willems, weduwe van
Harman Terbeeck te Deventer.
\item Jacob Wijnants\zn{\nha, \ona\ Haarlem 118, f~33\vo, 29~maart 1609;
f~49\vo, 4~maart 1610. \f~CXXXIII, 2~september 1620. \ora\ Haarlem 76-35,
f~CXLVIII, 23~januari 1606. \ora~78-8, f~\2XIIII\vo, 4~april 1612. \ora~78-9,
f~CLXIIII\vo, 23~januari 1615. \gaa, \ona\ Amsterdam 119, f~159\vo, 10~juli
1610. \ona~335, f~19, 12~juli 1612. \na, Hof van Holland 647, no.~23,
18~februari 1619.} uit Eindhoven, geboren rond 1565, was een zoon van Christiaen
Wijnants uit Eindhoven en Elsken van Oudenhoven, die eerst in Goch hadden
gewoond. Hij was garenkoper\zn{\nha, Gildenarchieven Haarlem 332, {\em Dit syn
de namen\/}, z.d.}, maar handelde ook in wollen lakens.\zn{\gaa, \ona\ Amsterdam
119, f~160\vo, 10~juli 1610.} In 1604 bewees hij aan zijn weeskinderen
Christiaen, Elsken, Peter, Henrick en Barbara \f12.000 voor hun
moedersgoed.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 19, f~LII\vo, 24~april 1604.} Hun moeder was
Heijlwich Pompen, dochter van de lijnwaadhandelaar Jacob Pompen uit Eindhoven en
Barbara van Heyst, die in Antwerpen en Goch hadden gewoond en zich daarna te
Haarlem vestigden. Jacob Wijnants kocht in 1611 anderhalve kavel ad 25~morgen in
het indijkingsproject van de Beemster.\zn{\gaa, \ona\ Amsterdam 126, f~28\vo,
29~november 1611. \nha, \ona\ Haarlem 82, f~\2V, 24~november 1611.} Op
24~januari 1610 brak door een zware storm de ringdijk door, waardoor de Beemster
overstroomde.INVULLEN:bron doorbrak. Samen met zijn zwager Wijnant Woltrincx
kocht hij in 1610 het huis in de Damstraat waar de sleutel uithing.\zn{\nha,
\ora\ Haarlem 78-8, f~LXXIX\vo, 14~januari 1610.} Samen met Thomas Marijnus
[gehuwd met een dochter van Jan Verschuyl uit Eindhoven], Wijnant Woltrincx,
Abraham Six (gehuwd met een dochter van Cornelis de Haen uit \db) en mr.~Thomas
Bloemaert, koopman, had hij 125~morgen verzekerd bij de hoofdparticipant Dirck
van Os te Amsterdam. Jacob eiste schadevergoeding van Six, omdat deze de
verzekering had afgesloten, werd hem voor het gerecht slepen, maar werd na veel
overleg overgehaald mee te gaan naar Amsterdam. Daar zei Dirck van Os eigenlijk
alleen met Six te maken te hebben, maar hij bood volledige schadevergoeding aan,
mits de vijf afzagen van hun rechten op de kavels. Zij waren zo opgelucht, dat
zij een vergulde beker kochten om Van Os te bedanken.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 82,
f~\2V, 24~november 1611. \ona~84, f~CXXVII, INVULLEN:datum Vgl. \gaa, \ona\
Amsterdam 126, f~27, 29~november 1611; f~27\vo, 30~november 1611; f~232, 4~mei
1612.} In 1611 kocht hij samen met genoemde zwager Woltrincx voor \f3250 het
huis in de Damstraat waar de sleutel uithing; zij verkochten het in 1613 voor
\f4800 aan Willem Gysberts Brouwer en Cristiaen Goosens Rethij.\zn{\nha, \ora\
Haarlem 76-38, f~XXIIII\vo, 14~januari 1610. \ora~76-41, f~CVIII\vo, 29~april
1613.} Hij hertrouwde in de zomer van 1603 met Geesken Jans Spoelders (Speulers)
uit Kleef, die uit een eerder huwelijk moeder was van Peter Meseler, aan wie zij
voor haar tweede huwelijk ten overstaan van schepenen van Kleef zijn vadersgoed
had bewezen. Zij testeerde in 1604 op haar ziekbed in haar huis in de Grote
Houtstraat, waar het wapen van Nassau uithing.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 19,
f~CXLV, 4~september 1604.} Zij testeerde, woonachtig in de Schagchelstraat,
nogmaals in 1616 en benoemde haar schoonzoon Willem Busschaert tot universele
voogd over de drie onmondige kinderen van haar man en tot administrator van
diens nagelaten boedel. Bij zwaarwegende zaken moest hij advies inwinnen van
Cristiaen Jan Wijnants, Cristiaen Woltrings en Govert Coppens -- naaste
bloedverwanten van Jacob Wijnants.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 87, f~LII, 16~mei
1616.} De kinderen erfden onder meer het huis in de Schagchelstraat.\zn{\nha,
\ona\ Haarlem 60, f~293, 23~juni 1629.} Op hoge leeftijd maakte Geesken in 1643
en 1646 nogmaals testamenten. Haar enige zoon, Jan Wijnants, overleed tussen
beide jaren in Brazili\"e en zijn dochtertje kreeg in plaats van een kindsdeel
\f600, maar als het stierf, zou dit kapitaal vervallen aan de armen van de
gereformeerde gemeente, van de schaal en van Het Olieblok, elk voor een gelijk
deel. Deze drie armenfondsen kregen bovendien elk een legaat van \f100.
Universele erfgenaam werd haar dochter Heijltgen Wijnants, gehuwd met de
garentwijnder Jan van der Laen\zn{\nha, \ona\ Haarlem 138, f~XXXIII\vo, 23~juni
1643. \ona~140, f~LXV\vo, 13~augustus 1646.} te Dordrecht. In 1649 werd haar

nalatenschap beschreven.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 194, no.~69, z.d. (tussen de
akten van 9~juli en 30~december 1649).} Joost Franss van Leendt woonde te Bradon
in het graafschap Wilshier (Braydon of Bretton in Wiltshire, zuidwest-Engeland)
ontbond in 1645 de in 1633 aangegane compagnieschap met Jan van der
Laen.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 139, f~LXXXVII, 2~april 1645.} Zij is op 9~juli
1649 overleden in haar huis in de Ravelingsteeg.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 194,
no.~69, 30~december 1649.}
\item Jan Aerjans uit Eindhoven, een spoeler van 14~jaar in Kijck Bakenesse,
verdiende in 1584 slechts \f10 per jaar en kreeg daarom een eenmalige
uitkering.\zn{\nha, Burgerweeshuis Haarlem 6, f~L.} Hij of een naamgenoot
trouwde op 12~november 1630 als weduwnaar met Tonijntgen Maliaerdts, weduwe van
Gerit Dirckssen; zij woonden buiten de Kruispoort.
\item Jan Adriaens de Coninck, linnenwever uit Gestel bij Eindhoven, trouwde met
Grietje Maertens. In 1608 kocht hij namens zijn vrouw de helft van een perceel
land in haar geboorteplaats Halewijn van haar nicht Sara du Pondt, die was
gehuwd met Jelis Mesdach uit Menen, linnenwever te Haarlem.\zn{\nha, \ona\
Haarlem 46, f~CXCII, 4~juni 1608.} In 1612 deden zij afstand van de nalatenschap
van haar in Kortrijk overleden vader Pieter Maertens ten gunste van 'hun
schoonmoeder' Marie Bartholomeus van Pene, Pieters weduwe.\zn{\nha, \ona\
Haarlem 49, f~CXXXIIII, 3~juli 1612.}
\item Jan Adriaens\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e O114a, f~XCIX\vo,
4~juli 1594. \ora\ Haarlem 78-10, f~\2XV\vo, 26~november 1619. Gildenarchieven
Haarlem 330, 28~februari 1600.}, linnenwever uit Heeze in de Witte Herensteeg,
geboren rond 1550, werd in 1586 lidmaat van de gereformeerde gemeente.\zn{\kr
98, p.~61, 10~oktober 1586.} Hij was in 1593 getuige bij de deling tussen de
kinderen van Goyert Jan Alaerts uit Eindhoven.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 8,
f~XXXIII, 9~februari 1593.} In 1592 kocht de linnenwever Jan Adriaens (zonder
herkomstplaats) voor \f384 den de lasten van \f116 een huis in de
Spaarnwouderstraat.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-172, f~175.} Jan Adriaens van
Hees kocht in 1592 voor \f1230 een huis in de Zijlstraat en in 1594 {\em een
somerkoecken met een plaetsken\/} in dezelfde straat voor \f288.\zn{\nha, \sa\
Haarlem, kast 19-174, f~181\vo. \ora\ Haarlem 76-29, f~CXXIII\vo, 4~januari
1592. \ora~76-30, f~\2XXXI\vo, 1~mei 1594. \ora~78-5, f~CXCVI, 1~mei 1594.} Met
zijn vrouw, Adriaentgen Corstiaens, eveneens uit Heeze, testeerden zij op zijn
ziekbed in de Zijlstraat in 1601 ten gunste van elkaar, hun getrouwde dochters
Henricxken en Maritgen en de ongetrouwde Aelken en Sara (die bij het bereiken
van de mondigheid of huwelijkse staat \f400 en \f500 vooraf zouden
krijgen).\zn{\nha, \ona\ Haarlem 41, f~I\vo, 5~januari 1601.} Als weduwe
verkocht zij in 1610 voor \f3400 een huis in de Zijlstraat.\zn{\nha, \ora\
Haarlem 76-38, f~CLXXIIII\vo, 28~november 1610.}
\item Jan Ariaens, linnenwever uit \hb, en zijn vrouw Aechtge Jans {\em inde
Rompelbuerse\/} werden in 1605 lidmaten van de gereformeerde gemeente.\zn{\kr
99, p.~123, 13~juni 1605.} Na het overlijden van Aechtge op 13~december 1625
inventariseerde hij de nalatenschap om te kunnen delen met haar vader, Adriaen
Jans: in hun huisje buiten de Kruispoort in de Rompelbeurs stond een
blauwweefgetouw met de gereedschappen; de huisraad was erg eenvoudig en er was
geen voorraad garen of lijnwaad.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 152, f~373, 7~juni
1627.} In 1632 werd hij opgenomen in het oudemannenhuis; hij was toen 70~jaar
oud.\zn{\nha, Oudemannenhuis Haarlem 39, f~36\vo, 1~mei 1632.}
\item Jan Adriaens uit Oosterwyc (Oisterwijk in de meierij van Den Bosch of
Oosterwijk bij Gorinchem), woonachtig in de Molensteeg, werd in 1606 lidmaat van
de gereformeerde gemeente.\zn{\kr 99, p.~129, januari 1606.}
\item Jan Adriaens uit Weert in het Crayenest werd in 1595 lidmaat van de
gereformeerde gemeente.\zn{\kr 98, p.~152, 7~juli 1595.}

\item Jan Adriaens uit Woensel werkte in 1583 als 12-jarige als spoeler op de
Voldersgracht\zn{\nha, Burgerweeshuis Haarlem 6, f~IX.} en woonde op de Krocht,
toen hij op 30~augustus 1594 trouwde met Mayken Jans uit Gestel. Hij handelde in
1603 als oom en voogd van de wezen van Jan Jans uit Gestel en Lyntgen Willems
uit Eindhoven.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 42, f~CLIIII\vo, 17~februari 1603.}
\id Op de volgende persoon kan ook het volgende slaan: op 5~maart 1623
hertrouwde Jan met Baertge Egberts uit Nyenburgh (Neuenburg bij Munster); hij
woonde toen in het Groot Heiligland. Op 27~oktober 1630 hertrouwde hij,
woonachtig in het Groot Heilgland, met Grietjen Laurens van Emden in de
Annastraat. Hij werd in 1635 opgenomen in het oudemannenhuis en was toen 65~jaar
oud.\zn{\nha, Oudemannenhuis Haarlem 39, f~49\vo, 22~september 1635.}
\item Jan Adriaens, jonggezel uit Woensel, trouwde op 2~oktober 1601 met Anna
Joriaens, jongedochter uit Dorsten; zij woonden in de Achterstraat. Hij of de
vorige, linnenwever, verkocht in 1609 de {\em osingdrop\/} van zijn huizing in
het Groot Heiligland.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-37, f~CL, 8~augustus 1609.} Voor
\f65 verkocht hij in 1636 een huis in het Groot Heiligland.\zn{\nha, \ora\
Haarlem 76-56, f~CXXVII\vo, 21~februari 1636.} Op 25~april 1610 hertrouwde de
weduwnaar Jan Ariens uit Woensel, wonende {\em inde Achterste\/}, met Neelken
Dirickx uit Abcoude, weduwe van Hendrick Cornelis.
\item Jan Aelberts, vrijgezel uit Eindhoven bij de Oude Doelen, trouwde op
27~december 1609 in met Lyntgen Dirrixs, ook uit Eindhoven, weduwe van
Cornelis Jans van den Berch uit Turnhout. Hij werd in hetzelfde jaar lidmaat van
de gereformeerde kerk en woonde toen aan de Ossenmarkt.\zn{\kr 99, p.~178,
17~april 1609.}
\item Jan Andries\zn{\nha, \ora\ Haarlem 78-7, f~CXCI, 3~december 1607.} uit
Eindhoven wordt vermeld in 1588.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-2, ongef., 14~mei
1588.} Als weduwnaar trouwde hij Op 30~maart 1604 met Grietken Sacharias uit
Friesland, weduwe van Sacharias Douwes. Zij woonden bij de Kleine Houtpoort.
\item Jan Andries\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e O114, f~CIX\vo,
26~november 1590; f~CXX\vo, 10~januari 1591. \ora\ Haarlem 47-2, ongef.,
31~maart 1593.}, uit Gemert, koopman, en zijn vrouw Willemptgen Pyeterss,
woonachtig in de Zoetemelkwittebroodsteeg, werden in 1583 lidmaten van de
gereformeerde gemeente, met attestatie van Zaltbommel.\zn{\kr 98, p.~37, 29~juni
1583.}
\item Jan Dries uit Gastel (Gestel) in de Wijngaardstraat stelde in 1586 een
11~jaar oude spoeler uit Breda te werk, die \f11 per jaar verdiende.\zn{\nha,
Burgerweeshuis Haarlem 6, f~XLI.}
\item Jan Andries uit Stiphout bij Helmond in Brabant werd in 1609 doodgeslagen
door Reyndert Allarts uit Friesland. In december van dat jaar verzoenden de
verwanten van het slachtoffer zich met de dader. Het betrof Jans moeder Lyn
Dirick Claess de Smith en zijn broers en zusters Peter, Henricxken, Anna, Lucia,
Gerryt, Janneken en Ytken. Peter en Henricxken woonden mogelijk te Haarlem,
evenals Uman Goverts uit Stiphout, die samen met Gerryt Henricx uit Friesland en
Pieter Willems uit Strijp (hij woonde zeker te Haarlem) had bemiddeld.\zn{\nha,
\ona\ Haarlem 22, f~CXLIIII\vo, 6~december 1609.}
\item Jan Dries uit Weerdt in Brabant (Valkenswaard), linnenwever te Haarlem in
de Breesteeg, ziek, testeerde in 1602. Zijn nicht Lobbetgen of Lysken Franss,
gehuwd met Jan N., kreeg een stuk wollen laken. Er was voorts een neef Jan
Pieterss.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 41, f~II$\rm^c$X\vo, 9~mei 1602.}
\item Jan Andrijssen, linnenwever uit Woensel, 26~jaar oud en woonachtig in de
Sint-Michielsstraat (Lange Annastraat), kreeg in 1585 samen met zijn vrouw
Heylken Pieters\zn{\nha, \ona\ Haarlem 77, f~XXV, 8~februari 1606.} (26~jaar) en

hun kinderen Janneken (2~jaar) en Pieter (1~jaar) wegens armoede een
uitkering.\zn{\nha, Burgerweeshuis Haarlem 6, f~XXIII\vo.} Zij waren op
20~februari 1583 getrouwd als Jan Andrys van Brabant en Heylken Pieters van
Brabant.
%\item Jan Thonis, linnenwever, kocht in 1592 voor \f1700 een huis in de
%Koningstraat.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-172,
%f~198\vo.}]
\item Jan Thonis, linnenwever uit Aalst bij Eindhoven, poorter van Haarlem,
testeerde in 1587 op zijn ziekbed in de Achterkamp ten gunste van zijn vrouw
Geertgen Thonis en zijn broer Marcelis Thonis. Getuigen waren Aert Roelofs uit
Aarle-Beek en Adam Joris uit Eindhoven, linnenwevers.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 33,
f~CXXXV, 18~december 1587.} Hij getuigde in 1594 bij het testament van Jacob
Jans, linnenwever uit Veldhoven.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 36, f~II$\rm^c$X, 15~mei
1594.} In hetzelfde jaar werd hij lidmaat; hij woonde in de Spaarnwouderstraat
en Bartholomeus Laureynss [uit Aalst] was zijn getuige.\zn{\kr 98, p.~142,
8~juli 1594.}
\item Jan Thueniss, jongman uit Dommelen op het begijnhof, woonachtig bij Albert
van Hees [uit Heeze?], werd in 1597 lidmaat van de gereformeerde
gemeente.\zn{\kr 99, p.~15, 3~januari 1597.} Hij trouwde op 2~mei 1599 met
Janneken Jans, jongedochter uit Eindhoven in de Gierstraat; hij woonde toen in
de Houtstraat. In 1610 maakte de smalwerker Jan Jans uit Geertruidenberg, die
bij hem woonde in de Gierstraat, zijn testament, waarbij hij voor zijn meester,
Jan Thueniss, \f36 reserveerde.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 48, f~XCII, 31~oktober
1610.}
\item Jan Thoeniss\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-5, f~52, 28~augustus 1623.} uit
Eindhoven trouwde op 5~december 1581 met Maddalena Diericks van Heuvel uit
Leiderdorp. Zij lieten hun kinderen gereformeerd dopen. Hij was een zoon van
Anthonis Gielis van den Lombaert, eigenaar van het perceel De Lombart te
Woensel.\zn{\rhce, \ora\ Eindhoven 1551, f~49, z.d. (1593).} Zij was een dochter
van Dierick van Heuvel uit Weert, koopman te Haarlem, en van Catharina de
Bruijne. In 1611 testeerden Jan Thonis de Lombaert uit Eindhoven en zijn vrouw;
hun simpele dochter Lysbeth ontving een prelegaat van \f1000, hun dochter
Magdaleenken kreeg \f200 vooruit.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 48, f~\2XXVII\vo,
22~juli 1611.} In 1617 testeerden zij nogmaals, nu ten gunste van hun kinderen
Thonis, Geertgen, Magdaleentgen en de simpele Lysbeth.\zn{\nha, \ona\ Haarlem
51, f~CXX, 9~januari 1617.} Zoon Anthonis Janss de Lombaert, linnenwever,
vermaakte in zijn testament van 1624 \f6 aan zijn ouders en benoemde Henrick
Lamberts, het enige kind van zijn vrouw Apolonia Jans (verwekt door Lambert
Henricxs) tot zijn universele erfgenaam.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 95, f~CXIIII\vo,
7~mei 1624.} Voor \f1225 verkocht Jan de Lombaert uit Eindhoven in 1622 een huis
in de Zijlstraat op de hoek van de Korte Zijlstraat.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 7648, f~XXX\vo, 15~december 1622. Vgl. \ora\ Haarlem 76-27, f~\2XLIII, 4~maart
1587. \sa\ Haarlem, kast 32-3, rekening 1600, f~XII\vo. Kast 32-13, rekening
1610, f~XII\vo.} Twee weken later werd hem op een boete van \f25 aan de armen
bevolen om de pomp van de Zijlstraat als pompmeester te bedienen.\zn{\nha, \sa\
Haarlem, Rood 212, f~300, 30~december 1622.} Hij was in 1640 ongeveer 85~jaar
oud.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 172, deel~III, f~XXVIII\vo, 11~augustus 1640;
f~XLVII, 13~september 1640 (zijn kleinzoon Jan Jans van Haarlem was in 1634 als
soldaat uitgevaren van Rotterdam in dienst van de {\sc wic}).} In 1641 liet
Magdalena Jans de nalatenschap inventariseren van haar ouders Jan de Lombaert en
Magdalena van Heuvel, bestaande uit een huis in de Korte Zijlstraat, weinig
huisraad en geen weefgerei of koopmansgoed.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 64, ongef.,
18~december 1641.}
\item Jan Thonis, linnenwever uit Eindhoven, was in 1599 getuige bij het
testament van Adriaen Janss, linnenwever uit \db, en Janneken Michiels uit
Breugel.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 40, f~LXIIII, 12~december 1599.} In 1587 was hij

samen met zijn vrouw Mayken Jans lidmaat geworden van de gereformeerde
gemeente.\zn{\kr 98, p.~77, 3~juli 1587.} In 1595 en 1597 werden kinderen van
Jan Thonis uit Eindhoven en Clara Henricks gereformeerd gedoopt; onduidelijk is
of het een tweede huwelijk van de onderhavig Jan betrof. Jan kocht in 1587 van
Willem Wouters, linnenwever uit Eindhoven, voor \f385 een huis in de
Zijlstraat.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-167, f~114.} De linnenwever Jan
Thonis (zonder herkomstplaats) verkocht in 1588 voor \f315 een huis in het Klein
Heiligland.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-168, f~145\vo.} Op deze locatie stond
in 1602 het huis {\em int Wapen van Eyndhoven\/} van Jan Thonis.\zn{\nha, \ora\
Haarlem 76-33, f~\2XV, 13~februari 1602. Vgl. Oudemannenhuis Haarlem 3-21,
nrs.~35 en 36: Grietgen Jans en Arien Jans wonen in 1606 in het Wapen van
Eindhoven (waarschijnlijk als {\em slapers\/} ofwel kostgangers).} Als Jan
Thonis, linnenwever uit Eindhoven, kocht hij in 1590 voor \f410 een huis in de
Spaarnwouderstraat\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-170, f~179\vo. \ora\ Haarlem
78-7, f~II$\rm^c$XXX\vo, 25~augustus 1608; f~\2XXX\vo, 6~september 1608.} en
verkocht hij in 1591 voor \f275 twee erven aan de stadspoort bij de
Molensteeg.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-171, f~176\vo. \ora\ Haarlem 76-29,
f~XXX\vo, 3~april 1591.} Jan Thonis uit Eindhoven, poorter van Haarlem, was in
1602 getuige bij het testament van zijn stadsgenoot Jan de Bitter uit
\db\zn{\nha, \ona\ Haarlem 42, f~XLV, 24~augustus 1602.}, maar het kan ook een
van zijn naamgenoten zijn geweest.
\item Jan Thonis uit Eindhoven, jonggezel in de Korte Zijlstraat, werd in 1603
lidmaat van de gereformeerde gemeente.\zn{\kr 99, p.~100, 11~juli 1603.} Hij
trouwde dat jaar op 25~november met Anneken Jans uit Breugel, weduwe van Pieter
Dircx [uit Gemert] in de Boeresteeg. In 1608 werd hij of een van zijn
naamgenoten gemachtigd door Janneken Lenaerts, weduwe van Adriaen Dieliss te
Franeker; hij was toen linnenwever.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 47, f~XXI,
29~december 1608.} Mogelijk mag hij worden ge"dentificeerd met Jan Thonis int
Wapen van Eyndhoven in het Klein Heiligland.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-33,
f~II$\rm^c$XV, 13~februari 1602.}
\id Een van beide naamgenoten was vermoedelijk dezelfde als Jan Anthonis,
rietmaker (weefgetouwmaker) uit Eindhoven, die in 1604 voor \f1000 een huis
kocht in het Groot Heiligland.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-35, f~XXVIII,
4~december 1604.} Deze overleed op 15~maart 1640 met achterlating van zijn
weduwe Rycxken Jans. In hun huis in het Groot Heiligland bevonden zich
438~blauwweverskammen en enkele doekkammen.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 64, ongef.,
27~februari 1640.} Deze of een andere Jan Anthonis, inwoner van Haarlem,
verkocht om 1610 zijn erfdeel in de nalatenschap van zijn grootouders Adriaen
Geritss en Elisabeth Schassen te Stratum.\zn{\rhce, \ora\ Haarlem 1582, f~25\vo,
6~juli 1609. Vgl. Melssen, {\em Kohieren van de honderdste penning van
Gestel\/}, 80, 97.}
\item Jan Thueniss de Haes, weduwnaar uit Heeze in de Spaarnwouderstraat,
trouwde op 6~juni 1600 met Mariken Thuenis uit Eindhoven in het Klein
Heiligland, weduwe van Abraham Willems uit Eindhoven.
\item Jan Thonis, linnenwever uit Weert, kocht in 1588 voor \f343 een huis in de
Molensteeg.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-168, f~147. \ora\ Haarlem 76-28,
f~XLIII\vo, 31~december 1588.} In 1592 bewees hij het moederlijke erfdeel aan
zijn kinderen bij wijlen Aeltgen Jans van Heythuysen (uit Weert).\zn{\nha, \ona\
Haarlem 35, f~\2LI, 26~december 1592.} Dezen, Hans, Anthonis en Lysbeth, werden
in 1612 genoemd in het testament van hun oom Michiel van Heythuysen uit Weert,
linnenwever te Haarlem.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 49, f~XXXVII, 11~november 1611.}
\item Jan Aertsen, linnenwever uit Helmond, trouwde op 2~mei 1595 met Pierynken
Baroens uit Rumbeke. Zij woonden in het Groot Heiligland. Hij kocht in 1601 voor
\f350 twee kamers in de Doelstraat, waarvan hij er drie jaar later twee
verkocht.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-33, f~CLIIII\vo, 31~december 1600.

\ora~76-35, f~LXXX\vo, 2~maart 1605. \ora~76-38, f~CLXXXV\vo, 6~december 1610.}
Hij kreeg in 1604 een tapvergunning en woonde toen op het Spaarne aan de Nieuwe
Turfmarkt.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Rood 211, f~VI, 2~maart 1604.} In 1612
verkocht hij de vierde voor \f467 aan de smalwever Joost Henricx
Verscheel.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-40, f~LXVII\vo, 14~februari 1612.} In 1617
kocht hij voor \f1550 een huis in de Lakenstraat\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-43,
f~\2XXXIII\vo, 25~december 1617.} en in 1618 verkocht hij voor \f725 een huis in
de Keizerstraat.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-43, f~\2XXXVIII\vo, 29~januari 1618.}
Het huis in de Lakenstraat verkocht hij in 1620 voor \f1550.\zn{\nha, \ora\
Haarlem 76-45, f~\2XVII\vo, 4~maart 1620.} Van Pieter Maerts uit Helmond kocht
hij in 1621 voor \f2300 een huis in de Helmondsteeg.\zn{\nha, \ora\ Haarlem
76-46, f~\2XXIIII\vo, 22~maart 1621.}
\item Jan Barthelmeus van Gennep\zn{Melssen, {\em Het register van de
cijnzen\/}, 36. Melssen, {\em Kohieren van de honderdste penning van Gestel\/},
25.} woonde evenals zijn broers Gooswijn en Geraert te Haarlem. Zij kwamen uit
Eindhoven. In 1571 was hij nog onmondig.\zn{\rhce, \ora\ Eindhoven 1549, dl.~II,
f~17\vo, 9~februari 1571; f~63, 6~mei 1574.} Hij stierf te Leiden op 8~november
1594 en werd te Haarlem begraven.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e
O114a, f~CXXVIII\vo, 19~november 1594.}
\item Jan Meeus uit Helmond was gehuwd met Gerytgen Jans. Hij werd rond 1587
verwond door Jan Clements uit \db\ en stierf tien dagen later. Zijn weduwe,
inmiddels hertrouwd met de voerman Allaert Aernts Brouwer, verzoende zich in
1598 met de dader {\em over de bitter passie ons liefs heeren met insich vande
onnoselheyt des feyts\/}.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 39, f~CI, 19~september 1598.}
\item Jan Barents uit Eindhoven kocht in 1603 voor \f850 een huis in de
Jansstraat.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-34, f~II$\rm^c$IIII\vo, 26~december 1603.}
Hij kan identiek zijn geweest aan de in 1591 en 1597 vermeld kleermaker Jan
Baernts uit Gestel.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 35, f~CLXXV\vo, 2~juli 1591. \ona~38,
f~CXXIII\vo, 14~mei 1597.}
\item Jan Beck kwam vermoedelijk uit Helmond. Zijn weduwe, Lyntken Wouters
Borten uit Eindhoven, testeerde in 1593 en benoemde toen de kinderen van hun
zoon Jan tot erfgenamen. Hun voogden waren haar broer Dirick Wouters en haar
zwager Henrick Beck. Getuigen waren Ghysbrecht Elias van Oirschot en Peter
Lambertss van Aarle-Beek.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 36, f~LXXXIII, 25~juli 1593.}
In 1612 testeerde zij 78~jaar oud op haar ziekbed nogmaals. Al haar kleding
bestemde zij voor de armen van de gemeente van haar gezindte Grietgen Wouters
Borten te Eindhoven kreeg haar beste huik en haar kleinkinderen Cornelis en
Wouter Jans Beck elk \f25. Tot haar universele erfgenaam benoemde zij haar zus
Aeltgen Wouters Borten, die daarvoor levenslang renten moest betalen aan de
kleinkinderen.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 49, f~CXXXII\vo, 17~juni 1612.}
\item Jan van Bronckhorst van Zutphen\zn{\ora\ Haarlem 47-2, ongef., 19~januari
1590. \ora~82-1, ongef., 3~november 1612. Zie voor hem en/of zijn naamgenoot
junior: \ona\ Haarlem 44, f~CXIX, 24~september 1605. \ora\ Haarlem 47-4,
f~CLXXVI, 21~oktober 1615. \ora~76-34, f~LVIII, 1~december 1602. \ora~78-6,
f~II$\rm^c$LXI, 15~november 1602, en \ora~78-7, f~XXII\vo, 18~juli 1603: junior
is garenkoper. Vgl. Gildenarchieven Haarlem 332, {\em Dit syn de namen\/}, z.d.:
senior of junior is langgarenkoper. Bij Jan van Bronckhorst (junior of senior)
stond in 1606 een weefgetouw van Peter Lamberts uit Aarle-Beek: \ona\ Haarlem
45, f~LXXIX, 11~juni 1606.} uit Eindhoven was in 1610 weduwnaar van Lyntgen
Jacobs, dochter van de linnenbleker Jacob Gerrits van den Meulen en van
Catharina Jordens.\zn{\gaa, \ona\ Amsterdam 117, f~176, 12~januari 1610.} Uit de
boedel van zijn schoonouders kocht hij in 1614 voor \f2150 het huis in de Grote
Houtstraat, {\em daer de Vyer Winden vuytsteecken\/}.\zn{\nha, \ora\ Haarlem
76-35, f~II$\rm^c$XX, 16~juli 1606.} Hij hertrouwde met Heylken Jans Becx uit
Eindhoven, weduwe van de linnenwever Evert Dircx van Grevenbroeck. Heylken
testeerde op haar ziekbed in 1614 en beschikte over twee weefgetouwen en

weefgereedschappen.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 50, f~XLVIII\vo, 9~januari 1614.} Een
jaar later testeerde Jan van Bronckhorst senior met zijn vrouw Metgen Wouters
uit \db\ ten gunste van zijn kinderen Jan de jonge, Lubbert, Anneken, wijlen
Mechtelt en wijlen Wouter.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 50, f~CLXV, 9~januari 1615.}
Hij was in 1537 geboren als zoon van Lubbert Vorrinck te Bronkhorst en had te
Bocholt bij M\"unster gewoond voor hij zich vestigde te Haarlem, waar hij op
5~september 1620 overleed. Hun jongste zoon Wouter was in 1575 te Bocholt
geboren.\zn{Van Eeghen, \ah Het begin van een groot fortuin'', 164, 171.} Jan
Jans van Bronckhorst, lijnwaadreder, noemde zich in 1609 afkomstig van
Goch\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-4, f~XV\vo, 8~september 1609.}, zodat kan worden
vermoed dat zijn ouders daar hebben gewoond voor zij naar Haarlem trokken en dat
junior daar is geboren. Hoe Eindhoven en Zutphen in het itinerarium passen, is
niet duidelijk.
\item Jan Bruecker(s)\zn{\nha, \ona\ Haarlem 13, f~CXCVII, 8~juli 1598. \ona~45,
f~XCI, 11~juli 1606. \ona~46, f~\2VIII\vo, 21~juli 1608.} (Bruijcker,
Bruijckers) uit Weert, geboren rond 1554, kocht in 1607 voor \f800 een kamer of
huis in de Grote Houtstraat.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-36, f~XIIII, 26~januari
1607.} In 1595 testeerde hij met zijn vrouw Grietgen Symons Baten\zn{\gaw, \ora\
Weert 4715, f~84\vo, 29~maart 1624; f~85\vo, 16~april 1624.}, eveneens uit
Weert.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 37, f~CXLVI\vo, 2~februari 1596.} Als kinderloze
weduwe testeerde zij nogmaals in 1609, waarbij zij na aftrek van de legaten de
armen van haar gemeente haar erfgenamen maakte.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 47,
f~CXL\vo, 28~juli 1609.} Pieter Symons Bruecker te Haarlem was zijn broer.
Beiden waren lidmaat van de doopsgezinde gemeente van de Oude
Vlamingen.\zn{Stuve, \ah De dienaarschap'', 36.}
\item Jan Bruyne (Bruin), vrijgezel uit Weert, trouwde op 9~februari 1586 met
Janneken van Ackeren, jongedochter uit Dentergem. In 1595 verschenen Thoentgen,
weduwe van Jan Bruyne uit Weert, met haar zoon Jan Jans, die mede handelde
namens zijn broer Daniel en zus Magdalena, voor een notaris te Haarlem.\zn{\nha,
\ona\ Haarlem 37, f~CXLVI\vo, 8~september 1595.} De man van Janneken van Ackeren
kan senior of junior zijn geweest.
\item Jan Karl (Kaerle) en zijn vrouw Mariken Jacobs uit Stavoren werden in 1593
met attetatie van Gorinchem aangenomen als lidmaten van de gereformeerde
gemeente. Zij woonden bij de Zijlpoort in de kamer van Thuenis van Zwol.\zn{\kr
98, p.~129, 14~juli 1593.} In 1596 was hij getuige bij het aannemen van Frans
Andriess uit Oirschot.\zn{\kr 99, p.~7, 5~januari 1596.} Jan Kaerle uit Oirschot
was in 1597 en 1598 getuige voor Pieter Pieterss uit Mierlo.\zn{\nha, \ona\
Haarlem 38, f~CLXXXVII, 15~november 1597. \ona~39, f~XVIII, 27~maart 1598.}
Sinds 1593 was hij lidmaat van de gereformeerde gemeente.\zn{INVULLEN} In zijn
huis woonde in 1600 Mathys Pieters uit Hoogeloon, die lang te Rotterdam had
gewoond en had getekend als trompetter op het admiraalsschip van de Oude
Compagnie om naar Oost-Indi\"e te varen.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 15, f~CXC,
13~november 1600.} Als weduwnaar in de Bakkumsteeg trouwde hij op 24~juni 1601
met Sara Hendricks uit Delft, weduwe van Cornelis Jans aan het Spaarne. In
hetzelfde jaar woonde zij met Jan in de Bakkumsteeg en werd zij lidmaat.\zn{\kr
99, p.~74, 5~oktober 1601.} hun dochter Elisabeth werd in 1604 hervormd gedoopt.
\item Jan Korsten, jonggezel uit Helmond in de Korte Margarethasteeg, trouwde op
23~april 1606 met Susanna Splenters, jongedochter uit Middelburg aan de Oude
Gracht.
\item Jan Kerstens\zn{\nha, Stadsarchief Haarlem 1245--1572 578, f~\2XCIIII\vo,
15~juli 1579. \ora\ Haarlem 76-26, f~XLI\vo, 28~juni 1580; f~CXXVIII, december
1581.}, wollen-lakenkoper uit Weert, kocht in 1578 voor \f68 een huis in de Heer
Tatingsteeg en in 1579 van de stad een huis in de Kerkstraat; in 1594 verkocht
hij voor \f1450 een huis een tuin en boomgaard in het Groot Heiligland.\zn{\nha,
Stadsarchief Haarlem 1245--1572 578, f~\2VIII, 8~april 1578. Kast 32-1,
f~XXXIII\vo. \ora\ Haarlem 76-30, f~\2XXI\vo, 7~juni 1594. \ora~78-3,

f~CXXXIII\vo, 10~januari 1581.} Janneken Roelen, zijn weduwe, verkocht in 1582,
geassisteerd door haar schoonvader Geryt Kersten als voogd, voor \f700 een huis
in de Kleine Houtstraat.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-26, f~CXXVIII\vo, 10~januari
1582. Hij had het in 1579 voor \f600 gekocht: Stadsarchief Haarlem 1245--1572
578, f~\2XL\vo, 6~februari 1579.}
%INVULLEN:1594 kan niet, nl. wijlen in 1582
\item Jan Cleophas\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-28, f~LXXIII, 2~januari 1589.
\ora~78-4, f~II$\rm^c$XCI, 15~december 1591; f~II$\rm^c$XCIX, 31~juli 1591.
\rhce, \sa\ Helmond 3814, f~40\vo, 1~februari 1585; f~57\vo, 29~mei 1585;
f~75\vo, 18~november 1585.} (Clephas), linnenwever uit Helmond, zoon van
Cleophas Nijs uit diens eerste huwelijk\zn{Cleophas Nijs te Helmond, ook genoemd
Cleophas Henricx Nijs van Asten, had in 1589 als vrouw Beelken (\rhce, \sa\
Helmond 3814, p.~481, 4~augustus 1589) en liet als weduwe Mariken Claes van
Doeren achter (vgl. \sa~3815, p.~245, 13~februari 1595).}, woonde in 1585 en
1586 te Goch.\zn{Van Booma, {\em Communio clandestina\/}, I, 299, 303.} Hij
kocht te Haarlem in 1587 voor \f400 twee belendende kamers in het
Michielssteegje (Lange Annastraat) van de linnenwever Jan Cornelis.\zn{\nha,
\sa\ Haarlem, kast 19-167, f~111. \ora\ Haarlem 76-27, f~\2XXXVI\vo, 27~februari
1587. \ora~78-4, f~CXXV\vo, 22~februari 1588.} In die steeg woonde hij in
1588.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 78-4, f~CXXV\vo, 22~februari 1588.} Als Jan
Cleophas, wever uit Eindhoven, kocht hij in 1588 samen met Henrick Janss, ook
wever uit Eindhoven, een huis in het Klein Heiligland.\zn{\nha, \sa\ Haarlem,
kast 19-168, f~146\vo. \ora\ Haarlem 76-28, f~XLIII, 1~december 1588.} Een jaar
later verkocht hij de kamers voor \f400 en verkocht hij voor \f600 aan Hans
Laurens [uit Breugel] een huis in het Klein Heiligland.\zn{\nha, \sa\ Haarlem,
kast 19-169, f~140\vo; f~168\vo.} Aan Willem Dircxs uit Woensel verkocht hij in
1592 voor \f780 een huis in de Korte Zijlstraat.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast
19-172, f~178\vo. \ora\ Haarlem 76-29, f~CXXXVIII\vo, 28~april 1592.} Zijn
weduwe, Grietken Walravens\zn{\rhce, \sa\ Helmond 3813, f~115, 5~november 1583.
\sa~3814, f~106\vo, 28~juli 1586; f~108\vo, 20~augustus 1586. \sa~3822, p.~134,
3~oktober 1612.} [uit Helmond], woonde in die straat, toen zij op 20~december
1594 hertrouwde met Adriaen Jans, linnenwever uit \db. In 1586 was zij met
attestatie van Goch met haar eerste man lidmaat geworden van de gereformeerde
gemeente; zij woonde toen in de Michielssteeg.\zn{\kr 98, p.~71, 1~juli 1587.}
Haar vader, Welt Lambrechts van Breugel, had te Helmond in de Kerkstraat
gewoond. Uit haar eerste huwelijk was zij in 1615 moeder van Anneke, Cleophas en
Jan Janssen.\zn{\rhce, \sa\ Helmond 3824, f~157, 30~juni 1615. Vgl. \nha, \ora\
Haarlem 76-57, f~LXVIII\vo, 1~april 1637. Cleophas Janssen\zn{\gaa, \ona\
Amsterdam 1105, f~22, 7~juli 1653: Sara Teunis te Dordrecht, weduwe van Dirck
Adriaens, vermaakt \f100 aan diens broer Cleophas Janssen.} was geboren rond
1591 (\ona\ Haarlem 133, f~414, 15~februari 1635), werd twijnder en vestigde
zich te \db, waar hij samen met zijn vrouw Stijntjen Jans, met wie hij in Het
Wapen van Spanje woonde, lidmaat werd van de gereformeerde gemeente (\gah,
Hervormde Gemeente \db\ 55, f~3).} Zij waren in 1642 erfgenamen van hun oom
Dirck Walravens, overleden te Goch.\zn{\rhce, \sa\ Helmond 3842, f~147\vo,
24~januari 1642. Dirck Walravens uit Helmond was een verwant van Hilleken
Lenaerts uit Goch, dochter van Lenaert Lenaerts van den Poel en Heylken Henricx
Reepmakers uit Eindhoven: \nha, \ona\ Haarlem 40, f~CXXX, 11~mei 1600.}
\item Jan Cornelis, linnenwever uit Helmond, trouwde op 12~augustus 1607 als
vrijgezel aan de Oude Gracht met Janneken Michiels, jongedochter uit Alebeke bij
Helmond (Aarle-Beek) in de Boeresteeg. Van Henrick Jans uit Helmond kocht hij in
1616 voor \f1272 een huis in de Nieuwe Raamstraat en verkocht het in 1626 voor
\f1150 aan Pieter Martss, linnenwever uit Helmond.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-42,
f~\3XV\vo, 6~december 1616. \ora~76-50, f~\2XXXVII\vo, 14~december 1626.} Jan
was sinds 1636 lid van de oude schutterij.\zn{\nha, Schutterij Haarlem 31-3,
ongef., 1636, 1639.} Hij hertrouwde op 22~februari 1637 met Maritje Jans uit
Haarlem, weduwe van Jan Janssen [uit Veldhoven?]; zij woonden in de
Bogaardstraat. Als zijn weduwe, woonachtig in de Frankesteeg, testeerde zij in

1649. De armen van haar doopsgezinde gemeente kregen 150~gulden.\zn{\nha, \ona\
Haarlem 142, f~XC, 1~juni 1649.}
\item Hans Henricx van Doorne (Doeren)\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-52, f~CXXVII,
13~november 1629. \ora~76-54, f~XLVIII, 24~mei 1632.}, koopman uit Eindhoven,
trad op 12~februari 1606 als vrijgezel in ondertrouw met Marijcken Boethus
(Bovetis) Jeronimusdochter, jongedochter uit Haarlem. Bij het overeenkomen van
de huwelijkse voorwaarden werd zij geassisteerd door haar vader, kapitein
(hopman), haar oom Nicolas Zuycker, scholtis van Haarlem, en haar neef Gerardt
van Schoterbosch, burgemeester. Hans bracht aan linnen, handelswaren en geld
\f2000 in, zij haar moederlijke erfenis ter waarde van \f1200.\zn{\nha, \ona\
Haarlem 20, f~II$\rm^c$XXXVII, 11~november 1606.} Hans en Maria trouwden op
12~februari. Haar moeder was Margrieta Jacobs Heymans.\zn{\nha, \ona\ Haarlem
74, f~CXXIII, 20~augustus 1603.} Hans verkocht in 1609 een huis met een
voorplaats in de Frankesteeg, genaamd De Koets (en voorheen De Matte); hij
ontving er \f600 voor. Terzelfder tijd verkocht hij voor \f150 een kamer met een
erf op het Groot Begijnhof, {\em wesende de helfte vant oude gemeene
secreet\/}.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-37, f~XXI, 10~januari 1609; f~XXIIII,
12~januari 1609.} In de Schagchelstraat kocht hij in 1622 voor \f2200 een
huis.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-47, f~CXCIII, 2~maart 1622.} Een jaar later
verkocht hij voor \f800 een huis aan de stadsvesten aan de zuidzijde van de
Zijlpoort\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-48, f~\2, 26~mei 1623.} en in 1624 kocht hij
voor \f670 een huis in de Schagchelstraat.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-49, f~LXXX,
16~februari 1624.} Een tuin buiten de Kruispoort in de Kwakkelslaan kocht hij in
1630 voor \f300.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-52, f~\2LXI\vo, 10~april 1630.}
\id In 1631 verkocht Hans van Doorn als man van Lysbeth Martens (dochter van
Grietgen Dircx) voor \f2000 het huis in de Anegang waar de spaarpot
uithing.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-53, f~XXIX\vo, 29~januari 1631.} In hetzelfde
jaar kocht hij voor \f600 een kamer in de Jacobijnestraat en voor \f194 de helft
van een huis buiten de Kruispoort in de Molenstraat.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 7653, f~XXXVIII, 4~februari 1631; f~LXXI\vo, 6~maart 1631.} Voor \f800 kocht hij
in 1632 een huis aan de Ossenmarkt.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-53, f~XVII,
27~april 1632.} In het Klein Heiligland kocht hij in 1634 voor \f550 een huis
met een weefwinkel.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-55, f~\2VIII, 27~december
1634.} Een jaar later verkocht Lysbeth als zijn weduwe, geassisteerd door Pieter
Lodewijcx van Doorn, samen met Hans' erfgenamen Willem, Maycken en Janneken van
Doorn enkele huizen.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-56, f~LXXXVII\vo, 7~januari 1636;
f~XCIIII, 15~januari 1636; f~CLXIII, 10~april 1636.} Zij verkocht in 1644 voor
\f750 een huis en een kamertje in de Schagchelstraat.\zn{\nha, \ora\ Haarlem
76-63, f~\3XXXVII\vo, 27~september 1644.} Willem van Doorn, Loduwyck van Doorn,
de kinderen van Maeycken van Doorn (Janneken en Maeycken de Bats) en Janneken
van Doorn, gehuwd met Lambert Jan Lierman te Delft, broers en zusters, waren in
1637--1639 Hans' erfgenamen.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-58, f~CXXIII\vo, 17~mei
1638. \ora~76-59, f~XXXI\vo, 27~januari 1639. \ora~82-3, ongef., 9~maart 1637.}
In 1616 hadden de kinderen van Jan van Doorne en wijlen Peryntgen Buyse uit
Emegem (Rmesem) INVULLEN:plaats -- Lodewyck, Maycken, Hans, Susanna, Willem en
Janneken -- met hun vader gedeeld.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 25, f~\2I, 10~juli
1616.}
\id In 1610 wordt (een andere?) Jan van Doirn vermeld met zijn vrouw Anthonia
Willem Henricx Moms; zij waren erfgenamen van Lysbeth, weduwe van Claes Coenen
de apotheker.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 82-1, f~XCVI, 22~maart 1610.} Jan van
Dooren (deze of Jan Jans van Doorn uit Riethoven?) was in 1623 diaken van de
gereformeerde kerk.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-48, f~CLV, 17~april 1623.} Hans
van Doorne en Arent de Bruijne verkochten in 1625 als mede-erfgenamen van Willem
van Doorn, hun oom respectievelijk oudoom, voor \f615 een huis in de Hagelstraat
(Hagestraat).\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-49, f~\2LXXXIX, 6~maart 1625.} Willem
van Doorn (dezelfde?) en zijn broer Jan procedeerden in 1611.\zn{\nha, \ora\
Haarlem 47-4, f~XLV\vo, 8~november 1611.}
%Jan van Doorn uit Gent aan zoon Boudewyn\zn{\nha, \ora\ Haarlem

%76-54, f~LXXX\vo, 22~november 1632.}
%Jan van Doorn uit Guelegem verkocht in 1593 een huis in de
%Zijlstraat.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-30, f~XXIII\vo, 29~januari
%1593.}
\item Jan van Brugge Jeliss\zn{\rhce, \ora\ Heeze 1635, f~51, 5~januari 1600.
\nha, \ora\ Haarlem 76-39, f~\2XLII\vo, 21~november 1611. \ora~76-40,
f~\2XIII\vo, 19~november 1612. \ora~78-5, f~\2XLIX\vo, 20~augustus 1596.
\ora~78-8, f~\2XXVIII, 22~mei 1612. \ora~82-1, f~CXXIIII\vo, 22~mei 1612.
\ora~82-2, ongef., 3~juni 1616.} (ook Jan Verbrugge en Van Brug) uit Leende bij
Eindhoven woonde in 1580 of 1581 te Zaltbommel in een huurhuis in de
Gasthuisstraat.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 79, f~LV\vo, 13~mei 1608.} Hij beloofde
in 1584 te Haarlem aan zijn neef Jan van Brugge Heynricx te Antwerpen een rente
van \f8, waarvoor Philips Pieters uit Leende zich borg stelde. Samen met zijn
broer Willem, eveneens woonachtig te Haarlem, verkocht hij in 1597 het van hun
ouders ge\"erfde huis in de Leenderstraat te Leende.\zn{\rhce, \ora\ Heeze 1635,
f~6\vo, 1~december 1597. \nha, \ona\ Haarlem 38, f~CXXXVII\vo, 6~juni 1597.} In
1612 kweet Henrick van Brugge te Amsterdam, zoon van de Antwerpse Jan, Jan van
Brugge Jeliss en zijn zus Lysbeth te Leende.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 78-4,
f~XXIIII, 5~oktober 1584; i.m. 21~mei 1612 en 5~februari 1613.} Hij was in 1591
getuige bij het testament van Aert Reyners uit Leende\zn{\nha, \ona\ Haarlem 9,
f~XCII\vo, 10~mei 1591.} en in 1606 getuige bij een transactie van Joachim en de
weduwe van Ansem Jans uit Dommelen.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 45, f~XXIX\vo,
9~februari 1606.} Hij was linnen-lakenreder.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-3, f~102,
4~september 1599; f~105, 15~oktober 1599.} Hij bezat in 1598 huizen in de
Gierstraat en daarachter in de Paardensteeg.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 78-6,
ff~LXXI\vo en LXXXI, 14~januari 1598.} Het laatste verkocht hij in 1601 aan
Arent Heermans; deze zou daarvoor gedurende vier jaar 198~stukken linnen voor
Jan bleken, de eerste jaren telkens~54, het laatste jaar 36~stukken.\zn{\nha,
\ora\ Haarlem 76-32, f~CXC\vo, 14~maart 1600.} In hetzelfde jaar kocht hij voor
\f1150 een huis in de Margarethastraat en samen met zijn broer Willem voor \f260
een boomgaard met een huisje buiten de Grote Houtpoort.\zn{\nha, \ora\ Haarlem
76-33, f~XXI\vo, 16~januari 1601; f~CXXIII, 13~november 1601.} Voor \f1800
verkocht hij in 1602 samen met zijn zwager Henrick Abrahams [uit Eindhoven] een
huis in de Koningstraat.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-33, f~II$\rm^c$XXVIII\vo,
20~februari 1602. \ora~76-35, f~XI, 24~juli 1604.} In de Margarethastraat
verkocht hij in 1606 voor \f820 een huis.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-35,
f~II$\rm^c$LII\vo, 29~december 1606.} In 1612 liet hij achter op het erf van
zijn huis in de Lange Begijnestraat, waarvan de ingang via de poort naast het
klokhuis lag, een nieuwe {\em weeffwinckel\/} timmeren\zn{\nha, \ona\ Haarlem
83, f~XXXIX\vo, 17~maart 1612.}; het was wellicht het huis in die straat dat hij
een maand later voor \f1400 verkocht.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-40, f~CLXII,
30~april 1612.} Twee huizen in de Spaarnwouderstraat verkocht hij voor \f1150 en
\f975, eveneens in 1612\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-40, f~CLXXII, 15~mei 1612.},
en tevens kocht hij in die straat een huis achter het zijne, naast zijn
weefkamer of {\em loodsinge\/}.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-40, f~CXCIII, 17~juli
1612.} Aan zijn broer Willem verkocht hij in 1614 voor \f1300 een huis in de
Lange Bogaardstraat.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-41, f~\2XXXI, 3~april 1614.} Als
Jan van Brugh {\em by Tclockhuys\/} kocht hij 1606 elf loten onder de spreuk
{\em Gheen beter lot ick zou willen wenschen dan vrede met Godt.\/}\zn{\nha,
Oudemannenhuis Haarlem 3-40, no.~211.}
\item Hans Gillis Nys uit Tongelre en Mayken Verheye uit Arnhem ontsloegen
elkaar in 1597 van hun trouwbeloften.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 38, f~CLXXIII\vo,
30~september 1597.}
\item Jan Gillis van der Vucht (uit Vught), vermeld in 1607.\zn{\nha, \ora\
Haarlem 47-3, f~283, 13~augustus 1607.}

\item Jan Gillis, jonggezel uit Walre bij Eindhoven (Waalre), trouwde op
5~februari 1591 met Janneken Wouters, weduwe uit Eindhoven. Hij was linnenwever
en noemde zich in 1595 27 en in 1610 46~jaar oud.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant
Ensched\'e O114a, f~CXL\vo, 18~januari 1595. \ona\ Haarlem 81, f~XVIII,
11~februari 1610.}
\item Jan Everts uit Aalst was gehuwd met Annaken Henricxs uit Buren, geboren
rond 1528, zijn weduwe in 1593. In 1600 testeerde zij op haar ziekbed. Zij was
toen 10~jaar in de kost geweest bij haar dochter Tryntgen Jans en diens man Aert
Thonis uit Heeze in de Koningstraat, die daarom een prelegaat van \f600 (10~jaar
kostgeld ad \f60) ontvingen. Haar dochter Grietgen Jans was gehuwd met de kramer
Henrick Willems.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 40, f~CXXVIII, 2~mei 1600. In \sa\
Haarlem, Restant Ensched\'e O114a, f~XXIII, 24~april 1593, wordt Annaken
Jansdochter genoemd.}
\item Jan Everts, linnenwever uit Sint-Oedenrode, trouwde op 31~oktober 1604 als
vrijgezel in de Margarethatraat met Aelken Claes, jongedochter uit Haarlem. In
1628 maakte zij als weduwe haar testament, waarbij zij haar dochter Haesken
Jans, die altijd bij haar had gewoond, ook {\em in haer oude, impotente
daegen\/}, voor haar diensten, die zij met haar sobere middelen onvoldoende kon
belonen, tot haar universele erfgename maakte, mits zij aan haar zusters Aeltgen
en Elsgen elk \f6 uitkeerde.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 99, f~LXVII, 9~mei 1628.} In
1649 werden de volgende kinderen uit dit huwelijk opgesomd: Evert en Claes Jans,
gestorven zonder kinderen, Ytgen, gehuwd met Pouwels Lambrechts, Jannitgen,
gehuwd met Marten Jacobs Cuijper, en Antonia, gehuwd met Jan Thomas.\zn{\nha,
\ona\ Haarlem 224, f~374, 6~januari 1649.}
\item Jan Philips, jonggezel uit Veldhoven aan de Krocht, trouwde op 31~oktober
1600 met Janneken Aerts, jongedochter uit Woensel in de Witte Herensteeg. In
1599 deelde Thonis Diricx, linnenwever uit Beers (Middelbeers?), hem bij wijze
van legaat zijn zwarte lakense broek toe.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 40, f~XXIII,
8~oktober 1599.} Jan en Janneken, beiden ziek, testeerden in 1601; zij woonden
in de Witte Herensteeg.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 41, f~XXXVI\vo, 2~april 1601.}
%\item Jan Franss, jonggezel uit Allebeeck (Aarle-Beek of Harelbeke)
%in het Crayenest, trouwde op 4~januari 1605 met Elsken Hermans,
%jongedochter uit Emden aan de Scheepmakersdijk.
\item Jan Fransz, weduwnaar uit Eindhoven, trouwde op 22~november 1583 met
Jannechyen Jans, weduwe uit \db.
\item Jan Frans, jonggezel uit Eindhoven in het Klein Heiligland, trouwde op
23~februari 1597 met Maryken Lammers, jongedochter uit Woensel in de Voorkamp.
\item Jan Francken uit Helmond en zijn vrouw Stynken van Muers (Meurs) lieten op
11~september 1590 hun tweeling Isaac en Jacob dopen. Op 3~maart 1596 werden zij
gereformeerde lidmaten. Jan woonde in 1606 in de Hagelstraat (Hagestraat) naast
De Lelie.\zn{\nha, Oudemannenhuis Haarlem 3-29, no.~2.}
\item Jan Franssen uit Helmond trouwde op 8~juni 1608 met Hendricksgen Hendricks
uit Leen (Leende). In 1637 handelde Huybert Heyndricx uit Leende als oom en
voogd van Dignum en Aeltgen, onmondige dochters van Jan Franss en erfgenamen van
Grietgen Heyndricx, vrouw van Bartel Jans [uit Helmond].\zn{\nha, \ona\ Haarlem
166, f~228, 23~juni 1637.}
\item Jan Frans uit Veldhoven en Ghysbert Thomas uit \db\ kochten in 1594 voor
\f1275 en de lasten van \f25 twee kamers aan de Ossenmarkt.\zn{\nha, \sa\
Haarlem, kast 19-174, f~174.} Mogelijk was hij identiek aan degene die in 1619
in het Klein Heiligland woonde en als vrijgezel gereformeerd lidmaat
werd.\zn{\kr 100, p.~142, 3~juli 1619.}

\item Jan Franss, linnenwever uit Weert, was in 1602 getuige bij het testament
van Cornelis Henricx, linnenwever uit Erp.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 41, f~CLXI\vo,
6~februari 1602.}
\item Jan Geryts, messenmaker uit Eindhoven, werd in 1588 lidmaat van de
gereformeerde gemeente.\zn{INVULLEN} Hij trouwde op 27~januari 1587 als
vrijgezel met Jenneke Claes Reuvers\zn{Zij was mogelijk een dochter van Niclaes
Niclaess Roovers uit \db, wollen-lakenkoper te Haarlem, en van Jacobmine
Govaerts.}, jongedochter uit \db. Samen met Heyltgen Diricx uit Hees in Brabant
(Heeze), zijn tweede vrouw, testeerde hij in 1601 en 1605 ten gunste van de
langstlevende van beiden en van zijn kinderen; getuigen in 1601 waren Frans
Janss, linnenwever uit Woensel, en Aert Roelofs uit Aarle-Beek.\zn{\nha, \ona\
Haarlem 41, f~CXI\vo, 21~oktober 1601. \ona~44, f~\2XV, 25~oktober 1605.} Als
weduwe testeerde Heyltgen in 1614 ten gunste van haar dochter Jozyna Jans
(gehuwd met Claes Corstiaens) en Daniel Jans, messenmaker.\zn{\nha, \ona\
Haarlem 50, f~CII, 17~april 1614.} Jan woonde bij de Grote Houtpoort, toen hij
in 1588 lidmaat werd van de gereformeerde gemeente.\zn{\kr 98, p.~89, 9~maart
1589.} Josyna Jans, jongedochter uit Eindhoven, dochter van Jan de messenmaker,
werd lidmaat van de gereformeerde gemeente in 1588. Zij woonde in het
Sint-Michielsklooster in de Grote Houtstraat.\zn{\kr 98, p.~88, 30~december
1588.} Een andere dochter, Janneken Jans in de Gierstraat, werd lidmaat in
1599.\zn{\kr 99, p.~40, 13~januari 1599.} Jans derde kind, Daniel Jans (zie {\em
in voce\/}, volgde hem op als messenmaker.
\item Jan Gerrits uit Eindhoven woonde in de Damstraat in 1588, toen zijn vrouw
Maijken lidmaat werd van de gereformeerde gemeente.\zn{\kr 98, p.~90, 21~maart
1589.} Als weduwnaar in de Frankesteeg hertrouwde hij op 18~maart 1601 met
Aeltgen Gerrits in de Raamstraat, weduwe van Aelbert Jans. Nogmaals trouwde hij
op 6~mei 1603, nu met Luytken Jans uit Woensel bij Eindhoven in de Nieuwe
Doelstraat, weduwe van Lambert Aerts. Als Jan Gerrits van Gestel testeerde hij
met haar in 1616.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 25, f~XCVII\vo, 22~september 1616.}
\item Jan Gerrits, jongman uit Erp, trouwde op 18~november 1590 met Trynken
Jans, jongedochter uit Amsterdam. In 1593 liet hij als Jan Gerrits uit Goch zijn
zoon Geeraerdt bij Trijn gereformeerd dopen. Hij woonde in de Cornelissteeg
achter de wielmaker, toen hij in 1593 lidmaat werd van de gereformeerde
gemeente. Aert Roelofs [uit Aarle-Beek] was zijn getuige.\zn{\kr 98, p.~128,
16~april 1593.} zijn weduwe hertrouwde op 9~april 1606 (ondertrouw) met Aert
Pieters Verswaen uit \db.
\item Jan Geraerts uit Gestel was in 1593 getuige bij een schikking tussen
weduwe van Wouter Thys uit Strijp en Adriaen Franss uit Gestel.\zn{\nha, \ona\
Haarlem 36, f~XCVIII\vo, 8~september 1593.} In hetzelfde jaar bevoogdde hij
samen met zijn broer Henrick als moederlijke ooms de kinderen van Laurens
Willems uit Eindhoven bij Lysbeth Gerits.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 36, f~XCVII\vo,
5~september 1593; f~XCVIII\vo, 8~september 1593.} Hij was gehuwd met Maryken
Joachims. In 1594 bewezen Henrick Claes Poollack uit Eindhoven als oom en Wouter
Aerts uit Strijp als neef van zijn vier onmondige kinderen bij wijlen Maryken
(te weten Mayken 14~jaar oud, Geeraert 11~jaar, Elysabeth 8~jaar en Janneken
3~jaar) voor hun moederlijke kindsdeel \f40, waarvoor Laurens Willems uit
Eindhoven borg bleef. De moederlijke bezittingen in Brabant bleven onverdeeld.
Getuigen waren Jan Henricx uit Strijp en Laurens Geraerts uit Helmond, beiden te
Haarlem.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 37, f~LV\vo, 29~december 1594.} Op 10~januari
1595 hertrouwde Jan met Mayken Joosten; hij woonde aan de Raaks.
\item Jan Gerryts (Tempelaers\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-2, ongef., 9~mei 1587.
\ora~76-38, f~VI\vo, 5~januari 1610.}), linnenwever, verkocht in 1591 voor \f990
een huis in de Lange Begijnestraat.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-171, f~168.}
Hij had het ge\"erfd van zijn vader Gerrit Jan Reynders Tempelaers uit Gestel,
die hem echter in zijn testament van 1584 niet meer dan het vruchtgebruik van
zijn erfdeel gunde.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 5, f~\3XXXVIII, 18~november 1584.}

Mogelijk kan hij worden ge\"identificeerd met Jan Geryts uit Gestel bij
Eindhoven, die in 1601 INVULLEN:datum hertrouwde met Maritgen de Leeuw uit
Eindhoven, weduwe van Michiel Andries uit Remunde (Roermond), die werd
geassisteerd door Goort Geryts uit Eindhoven. Jans voorzoon Jan Janss bij wijlen
Maritgen Joosten werd zijn moederlijke erfdeel bewezen.\zn{\nha, \ona\ Haarlem
41, f~XX\vo, 1~maart 1601.}
\item Jan Gerridts Verschuyl\zn{Mason, {\em Gens Van der Scuylen\/}, 17,
105, 107, 111, 114, 124, 125, 131, 139. \nha, \ona\ Haarlem 11,
f~\2XXXVII\vo, 17~oktober 1595. \ona~38, f~CXVIII, 8~april 1597.
\ona~79, f~CXXVI, 13~september 1608.} (Verschael) uit Gestel,
zoon van Jan Gerarts van Scuylen, schepen van Eindhoven, en Jutken
Willem Michiels des verwers, woonde in 1590 in de
Koningstraat.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-2, ongef., 9~juli 1590.} In
1582 of 1583 lijkt hij naar Haarlem te zijn verhuisd.\zn{Mason,
{\em Gens Van der Scuylen\/}, 119.}
Hij was daar in 1592 en 1595 aalmoezenier van de Brabantse
armen.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e O114a, f~CXLI,
25~januari 1595. Rood 210, f~LXXXVII\vo, 14~november 1592.}
Hij noemde zich in 1591 Jan Verschail de oude uit
Eindhoven, ongeveer 75~jaar\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant
Ensched\'e O114,
f~CLXXIIII\vo, 7~september 1591.\label{1581}}, in 1591 koopman uit
Eindhoven en 63~jaar oud\zn{\nha,
\sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e O114, f~CXXXIII, 5~februari
1591.\label{1591}} en in 1594 koopman, geboortig van
Eindhoven en ongeveer 70~jaar oud.\zn{\nha, \sa\ Haarlem,
Restant Ensched\'e O114a, f~CXXVIII\vo, 19~november 1594.} Omstreeks
1581--1584
handelde hij op Antwerpen.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e O114,
f~CLII, 14~mei 1591, en noten~\footref{1581} en \footref{1591}.}
Het is aantrekkelijk hem te vereenzelvigen met Jan Geraerts (uit Gestel), die in
1588--1595 partijen rauw lijnwaad en soms wat vlas, garen en hop uit de meierij
van Den Bosch in Holland invoerde.\zn{\arab, Rekenkamer 23519, f~VII,
16~december 1589 (147~stukken); f~XII\vo, 23~februari 1590 (140~stukken);
f~XXVI, 18~april 1590 (47~stukken); f~XXXIIII, 24~juni 1590 (100~stukken).
Rekenkamer 23520, f~LXXIII\vo, 2~december 1588 (40~stukken); f~LXXXVIII\vo,
28~maart 1589 (191~stukken). Rekenkamer 23522, f~I\vo, 30~juli 1591
(30~stukken); f~VIII\vo, 22~november 1591 (negen stukken). Rekenkamer 23523,
f~II\vo, 14~januari 1592 (zes stukken); f~V\vo, 4~februari 1592 (31~stukken);
f~XVI\vo, 8~mei 1592 (tien stukken); f~XVII, 12~mei 1592 (30~stukken); f~XXIIII,
8~augustus 1592 (samen met anderen 153~stukken). Rekenkamer 23524, f~VIII\vo,
26~maart 1593 (36~stukken); f~XV, 23~augustus 1593 (70~stukken met een vennoot).
Rekenkamer 23525, f~XLIIII, 3~augustus 1595 (acht stukken met een vennoot).}
Hij was minstens sinds 1594 lid van de oude schutterij.\zn{\nha,
Schutterij Haarlem 29-1, ff~8\vo, 37\vo en 49\vo.} In 1612
worden twee kinderen genoemd van wijlen Jan bij wijlen Aelken
Verscheijl:
Hans Verscheijll, koopman, en Anneken Verscheijll, gehuwd met de
in Antwerpen geboren Haarlemse koopman
Thomas Marijn(is).\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e O114b,
f~LXXVI\vo, 21~september 1612. \ora\ Haarlem 76-34, f~LXXV,
21~december 1602 (hij koopt voor \f1175 twee huizen of woningen
met een welbeplante boomgaard buiten de Kruispoort). \ora~76-36,
f~\3XII\vo, 16~december
1608. \ora~76-38, f~XV\vo, 9~januari 1610 (hij koopt voor \f2000
een huis aan de Oude Gracht bij de Schagchelbrug). \ora~82-2, ongef.,
4~september
1626. Hij hertrouwde op 29~september 1620 met Sara van Luffele uit
Antwerpen, weduwe van Jaques de Leenheere, en verhuisde naar
Amsterdam.} Andere kinderen waren Dirck,

en Janneken\zn{\nha, \dtb\ Haarlem 48, p.~272, 27~maart 1605.
\ona\ Haarlem 80, f~XLIII, 19~maart 1609. \ona~83, f~CLXVII\vo,
24~november 1612. Van Dillen, {\em Het oudste
aandeelhoudersregister\/}, 245: zij koopt in 1602 voor \f600
aandelen.},
die op 1~maart 1586 trouwde met Gerrit Ryckelsma, koopman
in De Koning David in de Warmoesstraat te
Amsterdam, sinds 1599 houder van een octrooi voor het maken
van grof geschut met een looptijd van 30~jaar.\zn{Doorman,
INVULLEN:titel, 101.} Gevieren\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-41, f~\2LXIX\vo,
29~augustus 1614.} verkochten
zij in 1607 voor \f2200 een huis in de Koningstraat.\zn{\nha,
\ora\ Haarlem 76-36, f~XV\vo, 26~januari 1607. Vgl. \ona\ Haarlem
80, f~CXCIII, 7~december 1609. \ona~82, f~CLXXV, 3~oktober 1611.}
\item Jan Gerrits\zn{\nha, \ona\ Haarlem 35, f~XCVIII, 28~november 1591 (hij
signeert met een ruit). \ona~41, f~LXII, 19~mei 1601. \ona~47, f~LVI, 9~maart
1609. \ora\ Haarlem 47-3, f~183\vo, 18~november 1602. \ora~78-5, f~CXLV,
5~december 1593. \ora~78-6, f~XXIX\vo, 20~oktober 1597; f~LXXVIII, 11~februari
1598. \ora~78-9, f~\2LXXXIIII, 29~november 1616; f~\2LXXXV, 1~december 1616.
\ora~82-1, f~XV\vo, 3~januari 1602. \ora~82-2, ongef., 25~november 1615;
19~november 1616. \sa\ Haarlem, Rood 211, f~\2XII, 5~mei 1612.}, linnenwever uit
Helmond, kocht in 1597 een huis in de Ceciliasteeg voor \f60 en in 1598 een erf
in de Molensteeg bij de Voorkamp; in de Molensteeg verkocht hij in 1601 een huis
voor \f500.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-177, f~177\vo. Kast 19-178, f~160.
\ora\ Haarlem 76-33, f~CXXXIII, 12~december 1601. Vgl. \ora~78-10, f~XII\vo,
18~november 1617.} Een jaar later verkocht hij voor \f150 weer een huis in de
Molensteeg.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-33, f~II$\rm^c$IIII, 6~februari 1602.} In
1592 -- hij was 38~jaar oud -- legde hij samen met zijn vrouw Hilleken Huberts,
47~jaar oud, een verklaring af.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e O114,
f~\2VI\vo, 12~februari 1592; ff~II$\rm^c$XIX en \2XIX\vo, 9~maart 1592.}
Hilleken was eerder getrouwd geweest met Jan van Wees.\zn{\nha, \ona\ Haarlem
44, f~LXX\vo, 24~december 1604.} Hans noemde zich in 1608 56~jaar oud.\zn{\nha,
\ona\ Haarlem 46, f~CLIIII, 24~maart 1608.} Als Hans van Helmond werkte hij
samen met Willem Aerts, linnenwever uit Vught.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-3,
f~153, 11~augustus 1601. \ora~78-7, f~XXXIIII\vo, 26~januari 1603.} Samen
kochten en verkochten zij in 1601--1604 huizen en erven in de Molensteeg en aan
de stadsvesten.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-33, f~CXXV, 15~november 1601. \ora~7634, f~XIX, 9~maart 1602; f~CX\vo, 26~januari 1603; f~CXI, 26~januari 1603;
f~II$\rm^c$XLII, 6~maart 1604; f~II$\rm^c$XLIIII, 14~februari 1604. \ora~76-35,
f~XXXV, 23~december 1604; f~XXXVIII\vo, 24~december 1604; f~II$\rm^c$XXII,
1~augustus 1606. \ora~78-6, f~II$\rm^c$XIX\vo, 3~januari 1602;
f~II$\rm^c$XLIIII, 9~maart 1602.} In 1615 verkocht hij voor \f675 een huis in de
Achterstraat.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-42, f~LXIX, 28~april 1615. Vgl. \ora~789, f~LXIIII, 24~augustus 1613.} Aan Aert van Doorn [uit Eindhoven] verkocht hij
in 1617 voor \f850 het huis in de Voorkamp, waar de distelbloem uitstak. Het
achterste deel van dit huis verkocht hij voor \f1325 aan Jan Pieters uit
Eindhoven.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-43, f~CXCVII, 29~december 1617. \ora~78-10,
f~LXXVI, 29~december 1617. Vgl. \ora~78-8, f~CLXXXIV\vo, 3~november 1611.} Hij
had het in 1616 belast met een jaarlijkse rente van \f9:7\half:0 ten behoeve van
de garenhandelaar Jacob Hartsen.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 78-9, f~\2LIII, 8~juni
1616.}
\item Jan Geryts uit Riethoven was in
Stevens uit Eindhoven.\zn{\nha, \ona\
14~november 1600 was hij getrouwd met
de Margarethastraat; hij woonde in de

1602 getuige bij het testament van Lenaert
Haarlem 42, f~XXXII, 7~augustus 1602.} Op
Oltken Egbaerts, jongedochter uit Grave in
Kruisstraat.

\item Jan Geerarts uit Stepthout in Brabant (Stiphout) trouwde op 5~februari
1595 met Sara de Vinck uit Santwyck in Engeland (Sandwich). Hij woonde in de
Klerksteeg.

\item Jan Gerrits uit Straethem (Stratum) in de Achterkamp werd in 1606 lidmaat
van de gereformeerde gemeente.\zn{\kr 99, p.~129, januari 1606.} Hij
ondertrouwde op 23~januari 1605 als jonggezel in de Koningstraat met Mayken Joye
uit Kortrijk bij de Voorkamp. Zij was een dochter van Willem Maillaerts uit
Rumbeke bij Roeselare.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 48, f~LVII, 22~augustus 1610.}
\item Jan Gerrits, jongman van Veldhoven op het Spaarne in Hasselaers' huis,
werd in 1587 lidmaat van de gereformeerde gemeente.\zn{\kr 98, p.~74, 3~juli
1587; vgl. p.~77, 3~juli 1587: hij woont nog steeds in Hasselaers' huis en is
getuige bij het aannemen als lidmaat van Pieter Jacobs uit Veldhoven.}
\item Jan Gerryts van den Heuvel\zn{Vgl. Melssen, \ah Zegelcachets, 19, 20.} uit
Woensel wordt te Haarlem vermeld in 1597.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-3, f~III\vo,
6~februari 1597; 7~februari 1597. In 1594 exporteerde Jan van den Heuvel
(dezelfde?) 35~stukken rauw lijnwaad uit de meierij van Den Bosch naar Holland:
\arab, Rekenkamer 23525, f~XVIII\vo, 14~juni 1594.} Hester of Haesgen
Michiels\zn{\na, Hof van Holland 680, no.~135, 31~juli 1628.} uit Eindhoven,
dochter van Michiel Michiel Willems de lakenverver en Meriken Rutgers, woonde in
1613 als zijn weduwe in haar geboorteplaats. Jan zal identiek zijn geweest aan
Jan Gerrits van den Heuvel de jonge uit Eindhoven, te Haarlem vermeld in
1609--1612 in verband met zijn crediteurs. Dan zou hij van Haarlem naar
Eindhoven zijn verhuisd en daar bankroet hebben gespeeld; het schepengerecht van
Eindhoven benoemde een curator over zijn boedel. Tot zijn schuldeisers behoorden
Mathys en Aert Mathyssen uit Riethoven en Hubert Jans uit Zeelst, allen poorter
te Haarlem.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-4, f~XIII\vo, 3~augustus 1609; f~XVI,
18~september 1609; f~LII, 24~april 1611. \ora~47-5, f~51\vo, 14~augustus 1623
(er staat per abuis Jan Goijvaerts); f~55\vo, 14~oktober 1623.}
%Jan van den Heuvel de jonge was in 1593 schepen van Eindhoven. In 1594 had hij
%wederrechtelijk de hofstad van de lakenververij De Blauwe Hand te Eindhoven in
%gebruik.\zn{\rhce, \ora\ Eindhoven 1551, no.~120, 27~mei 1594.} Hester was zijn
%weduwe in 1610.\zn{\rhce, \ora\ Eindhoven 1551, no.~727, 1~maart 1610.}
%De curatoren van zijn sterfhuis machtigden in 1610 Mathys Mathyssen en Aert
%Mathyssen [van Riethoven] te Haarlem tot verkrijging van zijn
%goederen.\zn{\rhce, \ora\ Eindhoven 1551, no.~731, 14~april 1610.}
%\rhce, \ora\ Eindhoven 1551, no.~742, z.d. (tussen de akten van oktober 1610)
%inventaris ter instantie van Jan Geraerts van den Heuvel e.a. in het huis De
%Aert, voorheen van Wouter Wymants, verkocht op 24~maart 1603. Winkel,
%hoogkamer, keuken, grote kamer, kleine kamer, hangkamer.
%\ora~1551, no.~757, 12~oktober 1612: versus Wouter Marcelis. \ora~1553,
%no.~805, 22~augustus 161: idem.
\item Hans Gevers\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-1, p.~mei 1582. \ora~78-4,
f~II$\rm^c$XCIX, 31~juli 1591.}, koopman en linnenreder uit Tongelre (ook
genoemd van Eindhoven), geboren rond 1553, handelde niet alleen in lijnwaad,
maar ook in wollen lakens.\zn{Over 41~door hem gekochte karsaaien: \nha, \sa\
Haarlem, Restant Ensched\'e 110, f~LXXXVIII, 4~september 1590; f~LXXXIX\vo,
7~september 1590. Over zijn aankoop van Engels laken in Middelburg: idem,
f~\2XXVIII\vo, 17~april 1592.} Hij kocht in 1583 voor \f700 een nieuw huis aan
de Oude Gracht tegenover de lommerd\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-27, f~LIII, i.m.
17~december 1583.} en in 1588 van de linnenwever Willem Pieters een stukje erf
achter zijn huis in de Gasthuisstraat voor \f26.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast
19-168, f~140. \ora~76-28, f~XXIII\vo, 17~mei 1588.} Dit huis, op de hoek van de
Boeresteeg, verkocht hij in 1588 aan de weduwe van Kersten Adriaens uit
Veldhoven.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-28, f~LV\vo, 31~december 1588.} In 1587
woonde Gerrit Jans van bij Helmond bij hem in de Gasthuisstraat.\zn{\kr 98,
p.~78, 22~december 1587.} In de Nieuwe Zijlstraat bezat hij in 1600 een
huis.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 32-9, rekening 1600, f~XIII\vo.} Hij vestigde
zich te Kampen\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-32, f~II$\rm^c$VII, 5~augustus 1600.}
en overleed te Haarlem voor 1606. Hij had geen nageslacht; zijn erfgenamen
woonden in Haarlem, Tongelre (neven en nichten) en Stratum (een broer).\zn{\nha,

\ona\ Haarlem 20, f~CV, 2~juni 1605; f~III$\rm^c$XXVIII, 18~augustus 1606.
\ona~23, f~CLXXXIIII, 8~februari 1612; f~CLXXXV, 8~februari 1612.} Hij was in
1592 benoemd tot aalmoezenier van de Brabantse armen.\zn{\nha, \sa\ Haarlem,
Rood 210, f~LXXXVII\vo, 14~november 1592.} Hij was in 1579 te Haarlem getrouwd
met Marytgen Willems\zn{\nha, \ona\ Haarlem 10, f~\3XX\vo, 17~januari 1594;
f~\4XXXI, 7~januari 1594. \ona~12, f~CXXVIII, 26~juni 1597; f~CLXVIII\vo, 1~juni
1598.}, weduwe van Jan Jans uit Emden. Met haar voordochter Janneken Jans,
gehuwd met Jan Jans uit Kampen te Amsterdam, deelde hij in 1596 haar
nalatenschap, te weten het huis in de Korte Zijlstraat waar zij was gestorven,
een obligatie van \f1180 spruitende uit verkocht lijnwaad en 24~rollen lijnwaad
die naar Sevilla waren gestuurd en berustten onder Jan Pelgrom. Alles werd in
gelijke helften gedeeld, evenals het nog te betalen bleekloon voor de zomer van
1595.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 11, f~\5XLIII\vo, 9~november 1595.} Hij werd
overleefd door zijn tweede vrouw, Aerntgen Jans, die in 1605 verrekende met de
erfgenamen van haar man, onder wie Aert Gevers te Haarlem.\zn{\nha, \ona\
Haarlem 20, f~CXLIII\vo, 5~augustus 1605.}
\item Jan Ghysberts Berchman\zn{\nha, Gildenarchieven Haarlem 298. \ora\ Haarlem
76-53, f~CXXII\vo, 15~april 1631.}, smalwever uit Blaertom in Brabant
(Blaarthem), woonachtig buiten de Janspoort, trouwde op 28~mei 1596 met
Dirikxken Joriaens uit Middelaar, weduwe van Evert Diderix. In 1603 verkocht
Janneken Tilmans te Haarlem haar deel van een huis te Weert, ge\"erfd van haar
zus Ytgen Tilmans, aan haar zwager Jan Berchmans. Ook het deel van zijn zwager
Govert Tilmans kocht Jan; Frans Stevens uit Weert en Henderijck Joosten uit
Weert waren getuigen daarbij.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 54, f~99\vo, 1~mei 1603;
f~161\vo, 14~juni 1604.} Hij woonde in 1608 buiten de Kruispoort als weduwnaar
van Mayken Bartels, die uit een eerder huwelijk moeder was van Grietgen
Aelberts. Hij bewees toen zijn stiefdochter de kleding van haar moeder en
\f8.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 47, f~XV\vo, 1~december 1608.} Met zijn tweede vrouw
Dirikxken testeerde hij in 1618, waarbij Pauwels Henricx, bakker uit Leende, en
Willem Wouters uit Gestel bij Eindhoven getuigden. Hij woonde toen nog steeds
buiten de Kruispoort.\zn{\nha, \ona Haarlem 51, f~XXXIII, 14~maart 1616.} Op
18~juni 1623 hertrouwde hij met Leyntgen Willems\zn{\nha, \ona\ Haarlem 155,
f~226, 20~mei 1630.} uit Leinrich(?); toen woonde hij buiten de Janspoort. Daar
woonde hij nog steeds, toen hij op 25~maart 1631 hertrouwde met Neesken Cornelis
Wagemans uit Helmond, weduwe van Aert Henricks uit Goch. Zij hertrouwde op
12~augustus 1635 met Thomas Janssen, weduwnaar uit Helmond. Kort tevoren was zij
een boedelscheiding aangegaan met de kinderen van Jan Berchmans: Bartel,
Ghijsbert en wijlen Maritgen (voor wie haar kinderen van Abraham Joosten in de
plaats traden).\zn{\nha, \ona\ Haarlem 134, f~XXIII, 1~mei 1635; f~CXXXIII,
14~mei 1636.}
\item Jan Gysberts uit Gestel bij Eindhoven, woonachtig buiten de Janspoort bij
de schoenlapper in de Nieuwestraat, werd in 1592 lidmaat van de gereformeerde
gemeente. Getuige was Ruth Aerts [uit Sint-Oedenrode].\zn{\kr 98, p.~119, 1~juli
1592.} In 1593 getuige hij bij het aannemen van Hendrick Wouters uit
Gestel.\zn{\kr 98, p.~132, 8~oktober 1593.}
\item Jan Gysberts, vrijgezel uit Helmond in de Annastraat, werd in 1600 lidmaat
van de gereformeerde gemeente.\zn{\kr 99, p.~56, 31~maart 1600.} Hij was
linnenwever en kocht in 1601 een huis in de Doelstraat.\zn{\nha, \ora\ Haarlem
76-33, f~CLIIII\vo, 31~december 1601.} In 1604 werd zijn onmondige zoon Gysbert
bevoogd door zijn ooms Jan Pieters uit of te Helmond en Jan Dircxs, opperman uit
Emden; zij verkochten voor \f175 een huisje in de Doelstraat.\zn{\nha, \ora\
Haarlem 76-33, f~XIII, 5~augustus 1604.}
\item Jan Govaerts uit Dommelen werd in 1608 met attestatie van 'Plaete' lidmaat
van de gereformeerde gemeente.\zn{\kr 99, p.~169, 10~oktober 1608.} Als
vrijgezel ondertrouwde hij op 22~december 1613 met Janneken Woutes, jongedochter
uit Wehl.

\item Jan Govaerts, jonggezel uit Eindhoven, trouwde op 24~december 1591 met
Heylken Jans, weduwe uit Roij (Sint-Oedenrode). Hij woonde in de
Annasteeg, toen hij in 1594 lidmaat werd van de gereformeerde gemeente.\zn{\kr
98, p.~135, 7~januari 1594.} Zijn vrouw was lidmaat geworden in 1588\zn{\kr 98,
p.~82, 15~april 1588.} en verhuisde in 1594 van Haarlem, waar zij in de
Zijlstraat woonde, naar Overschie.\zn{\nha, \dtb\ Haarlem 47, p.~298,
20~april 1594.} Voor \f500 kocht hij in 1594 een huis in de Nieuwe
Molenstraat.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-30, f~\2XC\vo, 31~december 1594.}
\item Jan Govers, jongman uit Eindhoven, trouwde op 20~oktober 1592 met Grietken
Hendricx, jongedochter uit Hamont of Helmond. De broederen van de gereformeerde
gemeente vertrouwden Grietken niet geheel, {\em die welcke tzynder begeerte vuyt
Brabant, alzo van onder tpausdom eerst gecommen es\/}, en even verdacht was dat
Jan de trouwbeloften had gedaan voor hij zich bij de gemeente aansloot. Besloten
werd haar aan de tand te voelen voor het huwelijk doorgang kon vinden.\zn{\kr
17, p.~87, 4~oktober 1592.} Grietken hertrouwde op 8~januari 1606 met Barent
Jans uit Helmond.
\item Jan Goorts, jongman uit Eindhoven aan de Scheepmakersdijk, trouwde op
4~maart 1601 met Tanneken Hoorns, jongedochter uit Roeselare in het Klein
Heiligland. Jan Goverts, linnenwever uit Eindhoven (deze Jan of een van beide
vorigen) was in 1602 borg voor Goort Schampers uit Eindhoven.\zn{\nha, \ora\
Haarlem 47-3, f~169, 23~april 1602.} Jan of een van beide vorigen belastte in
1604 zijn huis in de Oude Doelstraat met \f100 ten gunste van de linnennaaister
Alyt Thonis.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 78-7, f~LVIII\vo, 24~mei 1604.} Een andere
naamgenoot belastte in 1606 en 1607 zijn huis in de Raamstraat.\zn{\nha, \ora\
Haarlem 78-7, f~CXX\vo, 10~april 1606; f~CLV, 21~februari 1607.}
\item Jan Goorts Schampers, linnenwever uit Eindhoven, trouwde Jannetgen Costers
(ook Corsten genoemd). Zij machtigden in 1607 Roelandt Trompett [Trompetter, uit
Grave] om land en renten te Grave te verkopen, die zij had ge\"erfd van haar
aldaar overleden oom Henrick Toumans.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 78, f~CLXI\vo,
13~oktober 1607.} Het huwelijk was niet goed. Wegens {\em syn roeckeloos leven
int twisten ende vuytjagen synder huysvrouwen in dronckenschap\/} werd Jan in
1598 aangezegd weg te blijven van het avondmaal van de gereformeerde gemeente.
Hij woonde toen in de Raamstraat.\zn{\kr 17 p.~255, 4~oktober 1598.} Ook de
stedelijke overheid bemoeide zich met het echtpaar door in 1604 Jan Goorts alias
Jan Schampers te vermanen en bestraffen voor onbehoorlijk taalgebruik tegen zijn
vrouw.\zn{\sa\ Haarlem, Rood 211, f~V, 4~februari 1604.} In 1621 werd Jan
Schampers (ook Schamp) gekenschetst als {\em half krancksinnich ende qulyck
levende met syn huijsvrouwe.\/}\zn{\kr 19, ongef., 23~februari 1621.} Zij
woonden in 1598 in de Raamstraat en Jan bezat in 1604 een huis in de Oude
Doelstraat.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-34, f~II$\rm^c$XXII\vo, 29~januari 1604.}
In 1613 lijken Jan en Janneken uit elkaar te zijn geweest: hij werd onderhouden
door familieleden, zij kreeg bijstand van de diaconie.\zn{\kr 19, ongef.,
24~maart 1618.} Vier jaar later werd zij uitgesloten van het avondmaal, omdat
zij {\em haer verloopt in waerseggen ende naeleesen van planeten\/}.\zn{\kr 19,
ongef., 24~maart 1617.}
\item Jan Goverts, jonggezel uit Woensel, woonachtig bij de ramen achter de
Walentuin, werd in 1591 lidmaat van de gereformeerde gemeente met een attestatie
van Overschie.\zn{\kr 98, p.~112, 17~juli 1591.} In 1609 verkocht Goyaert Adams
van Buel als gemachtigde van Jan Goyaert Bacx en van Niclaes Anthonis, de
laatste als vader en voogd van Maria bij wijlen Jacquemynentken, erfgenamen van
Aelken Wouters van den Kerckhoff, te Eindhoven vier percelen land te Woensel. De
machtiging was verleen voor schepenen van Haarlem.\zn{\rhce, \ora\ Eindhoven
1582, f~67\vo, 24~december 1609.}
\item Jan Goverts\zn{\nha, \ona\ Haarlem 41, f~XC\vo, 6~juli 1601.}, linnenwever
uit Woensel, geboren rond 1581, trouwde op 23~april 1606 als jonggezel in de
Annasteeg met Alith Hendricks, jongedochter uit Helmond.

\item Jan Goossens van Berckel\zn{\rhce, \ora\ Eindhoven 1549, dl.~II, f~40\vo,
11~april 1573; f~97, 28~maart 1576. Oudemannenhuis Haarlem 3-35, no.~12.
Melssen, {\em Kohieren van de honderdste penning van Eindhoven\/}, 36. Micchien
was hij identiek aan de in 1553 vermelde Jan Goessen Goessens van Berckel
(\ora~1548, f~251\vo, 17~oktober 1553).} uit Eindhoven, zoon van Goossen
Goossens van Berckel, trouwde met Stynken Jans van Turnhout\zn{\nha, \ona\
Haarlem 9, f~\3LXVI\vo, 15~juli 1592. \ona~55, f~46, 17~november 1606. \na,
Nassause Domeinraad 9367, f~2\vo. Idem 9371, f~LIII\vo. \rhce, \ora\ Eindhoven
1583, ff~175 en 175\vo, 30~april 1618. Melssen, {\em Het register van de
cijnzen\/}, 31. Van Dijck, \ah Mijs van Turnhout'', 72.} uit Eindhoven. Zij was
een dochter van Jan Jans van Turnhout en Margriet Jacob Loyen Hagemans en met
haar zusters erfgename van heer Goyaert Bacx.%INVULLEN:functie
Of zij zich met haar man of, als weduwe met haar kinderen, te Haarlem vestigde,
is niet bekend. Als weduwe kocht zij in 1601 met haar zoon Jan Goossens van
Berckel samen met Olivier Huberts Trompetter (linnenbleker uit Grave) een huis
in de Zijlstraat, dat zij in 1602 deelden.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-33, f~CXCV,
31~januari 1602.} Zij leefde nog in 1610, toen zij een akker te Gestel, een
hofstad in De Bergen te Eindhoven en een erfpacht aldaar verkocht.\zn{\rhce,
\ora\ Eindhoven 1582, f~108\vo, 10~april 1610; f~110, 13~mei 1610.}
\item Jan Goossens van Berckel\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-3, f~86, 22~april 1599.
\ora~47-4, f~CLXX\vo, 6~augustus 1615. \ora~76-33, f~CXCV, 31~januari 1602.
\ora~76-42, f~CLXXI\vo, 23~januari 1616. \ora~78-10, f~CXXXIX\vo, 27~februari
1618. \ona\ Haarlem 14, f~XXXI\vo, 17~februari 1599. \ona~24, f~CLXXVII,
20~december 1613. \ona~76, f~CLXXXIV\vo, 8~september 1605. \ona~77, f~CXXX,
10~juli 1606. \ona~82, f~CXLVIII, 23~augustus 1611.}, geboren rond 1556\zn{\nha,
\ona\ Haarlem 72, f~I\vo, 11~april 1603. \sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e O114,
f~CXLVII\vo, 2~april 1591.}, vrijgezel uit Eindhoven, trouwde op 23~juli 1589
met Jacquemyna de Wolf, jongedochter uit Antwerpen. Hij was een zoon van Jan
Goossens van Berckel en Styntgen Jans van Turnhout, van wie de moeder in elk
geval en wellicht ook de vader naar Haarlem was verhuisd.\zn{Van Dijck, \ah Van
Berckel'', 157.} In 1595 werden hij en zijn vrouw lidmaten van de gereformeerde
gemeente; zij woonden in de Jansstraat.\zn{\kr 98, p.~147, 6~januari 1595.} Jan
was lid van de kloveniers, in 1607 e.v. korporaal in het tweede vaandel onder
kapitein Reynier van Hogesteyn en werd in 1617 wegens zijn leeftijd
ontslagen.\zn{\nha, Schutterij Haarlem 29-1, ff~55 en 68. Idem 30, f~15, 1~juni
1617.} Van zijn stiel was hij {\em rolder van lywaten\/} (lijnwaadpakker). In
1591 verklaarde hij dat hij voor Jan van Lier uit \db, koopman te Haarlem, van
30~stukken linnen 78~stukjes had gemaakt en gerold van elk 20~el.\zn{\nha, \sa\
Haarlem, Restant Ensched\'e O114, f~CXLVI, 30~maart 1591.} In 1599--1600
handelde hij samen met Willem van Heuvel (koopman te Haarlem uit Weert) op La
Rochelle.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 14, f~\2XXXIX, 30~oktober 1599. \ona~15,
f~XLIX, 22~april 1600.} Als {\em lywaetpacker\/} kocht hij in 1600 een huis met
een nieuwe gevel in de Lange Begijnestraat.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-32,
f~II$\rm^c$XXIX, 20~december 1600.} Jacomyntken van Berckel (zijn vrouw?) woonde
daar in 1606 in het huis Frankfurt.\zn{\nha, Oudemannenhuis 3-57, no.~34.} In
1601 schoot hij \f170 voor aan Cornelis Henricx, linnenwever uit \db.\zn{\nha,
\ona\ Haarlem 16, f~CXCIX\vo, 14~oktober 1601.} Hij had in 1608 ruzie met Jan
Verschuyl [uit Eindhoven] en diens zoon Guilliamme, kooplieden te Haarlem, die
hij uitschold voor leugenaars; Jans vrouw zou zelfs van haar leugens zijn
gestorven.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 79, f~CXXVII\vo, 16~september 1608.} Jan van
Berckel en Jacobmyne de Wolff testeerden in 1613 op haar ziekbed. De
aalmoezeniers of diakens van hun kerk en die van de schaal kregen een legaat van
samen \f100. Hun dochter was al getrouwd; hun onmondige zoon Jacob zou als hij
trouwde of volwassen werd \f2000 vooruit ontvangen.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 24,
f~CL, 2~oktober 1613.} Jacob en Janneken Jans van Berckel, die in 1606 in de
Begijnestraat woonden, waren hun kinderen\zn{\nha, Oudemannenhuis Haarlem 3-48,
nrs.~56, 58.}; zij waren te Haarlem gedoopt op 19~april 1596 en 10~september
1592. Op 27~mei 1614 hertrouwde Jan Gosens van Berckel met Magdalena Pieters uit
\db, weduwe van Kersten Leeuwens [uit Grave]. Zij testeerden enkele maanden

later en bestemden \f25 voor de armen van de Grote Kerk en maakten legaten aan
familieleden (onder wie de twee voorkinderen van Jan van Berckel en Lysbeth,
dochter van Willem van Berckel). De grote bijbel ging naar zijn schoonzoon
Govert Pottay [uit \db].\zn{\nha, \ona\ Haarlem 85, f~CLVI\vo, 21~november
1614.} In hun testament van tien jaar later was het legaat aan de armen verruimd
tot \f50 voor die van de gereformeerde kerk en \f50 voor de gemene armen van de
schaal.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 95, f~\2LXXXIIII\vo, 19~oktober 1624.} Dochter
Janneken\zn{Zij verkocht in 1640 voor \f770 een huis aan de Bakenessergracht op
de hoek van de Groene Buurtsteeg: \nha, \ora\ Haarlem 76-60, f~CXLIII\vo, 10~mei
1640.} sloot als weduwe van Govert Pottey in 1627 huwelijkse voorwaarden met de
lijnwaadpakker Cornelis Dirx Brouwer: als langstlevende kreeg hij recht op de
linnenpers met de andere gereedschappen en een bedrag van \f600.\zn{\nha, \ona\
Haarlem 98, f~LIIII, 17~april 1627.}
%Jacquemynken de Wolf, jongedochter uit Haarlem in de Peuzelaarsteeg,
%hertrouwde
%te Haarlem op 10~april 1611 met Hans Meeuwels, jongman van Haarlem
%in de Gierstraat, met wie zij in 1612
%testeerde.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 49, f~LX\vo, 20~januari 1612.}
%Jacob van Berckel in 1615 klovenier.\zn{\nha, Schutterij Haarlem
%30, f~45\vo.}
\item Jan Goossens, woonachtig in Het Blokhuis van Stavoren in de Damstraat,
kocht in 1606 veertien loten voor het oudemannenhuis.\zn{\nha, Oudemannenhuis
Haarlem 3-40, no.~89.} De hoofdbewoner van dat pand was Henrick Jan Goossens van
Rethy uit Eindhoven (die aldaar), die is geboren rond 1546. Als Jan zijn vader
was, was hij tachtiger of nog ouder. Ook zijn zonen Servaes en Hogaert vestigen
zich te Haarlem.
%In 1572 testeerden te Eindhoven Jan Goessens en zijn vrouw Heylken Raes Willems
%ten gunste van de langstlevende van beiden en van hun kinderen.\zn{\rhce, \ora\
%Eindhoven 1549, dl.~II, f~33\vo, 7~september 1572.}
\item Jan Goossens, weduwnaar uit Zeelst op de bleek van Jan Jacobs [uit \db],
trouwde op 9~juli 1595 met Janniken Hendericx uit Weert bij Eindhoven
(Valkenswaard).
\item Jan Joris, linnenwever uit Dommelen, leende in 1602 \f108 aan Willem
Hendricks uit Dommelen.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 78-6, f~II$\rm^c$XXXVIII,
4~september 1602.} Hij woonde in 1605 met zijn vrouw in de
Warmoesstraat.\zn{\nha, \dtb\ Haarlem 48, p.~271, 13~februari 1605.} In 1611
woonden zij te Gorinchem en kwam zijn vrouw, Lijntgen Thyssen, een kamer in de
Bullemansteeg verkopen. De opbrengst was \f1428.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-39,
f~CLXXXIII\vo, 28~april 1611.} De kamer had Jan in 1594 voor \f1100
gekocht.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-30, f~\3XX\vo, 31~december 1594.} Lijntgen
was een dochter van Mathijs Harmens uit Stippen in Brabant (Stiphout) en had uit
een eerder huwelijk drie kinderen: Jan, Metgen en Claes Rutten.\zn{\nha, \ona\
Haarlem 39, tussen ff~CXVI en CXVII, 6~oktober 1598.} Zij en Jan lieten in 1596
hun dochter Anna gereformeerd dopen.
%
%
%
%
%
%
%
%

\item Jan Henricx, {\em lywatier\/}, kocht in 1590 voor \f1750 (inclusief
\f100 voor de huisraad) een huis in de Grote Houtstraat en voor \f300
eenhuis in de Ursulasteeg.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast
19-170, f~170\vo.} Aan de Oude Gracht verkocht hij in hetzelfde jaar
een huis voor \f1100.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-170,
f~190\vo.} Voor \f400 verkocht hij in 1591 een huis in de
Ursulasteeg.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-171,
f~184.}

\item Jan Henricx uit Budel, geboren rond 1569, was in 1594 blekersknecht en
woonde bij Henrick Rutgers, die opperblekersknecht was bij de weduwe van
Lambrecht van Dalem.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 36, f~\2XXXVIII, 14~juli 1594.}

\item Jan Heynricx Raymakers\zn{\nha, \ona\ Haarlem 14, f~XXXVI\vo, 22~februari
1599. \ona~42, f~II$\rm^c$XXXVII\vo, 21~juni 1603.} uit Eindhoven, linnenwever
en inwonende poorter van Haarlem, trouwde op 16~februari 1582 als weduwnaar met
Henryckgen van Merevelt Jans uit Aemsfoert (Amersfoort). Zij testeerden in 1583.
Elk van zijn drie broers (Evert te Haarlem, Peter en Bertel Henricx) kreeg
1~daalder van 5~schellingen Vlaams. Henryckgen had een voorkind bij Jan Claes
uit Haarlem: Jannytgen Jans; zij kreeg voor haar moedersdeel \f20.\zn{\nha,
\ona\ Haarlem 28, f~74, 6~december 1583.} Met zijn vrouw testeerde hij nogmaals
in 1598: zij maakten legaten van kleding en huisraad, onder meer ten behoeve van
Jans broers Evert, Peter en Bertel Henricx.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 39, f~CV\vo,
10~oktober 1598. Vgl. \ona~133, f~128, 28~augustus 1631.} Nadat Henrickgen in
1602 en 1606 codicillen had gemaakt\zn{\nha, \ona\ Haarlem 53, f~44\vo, 8~juli
1602; f~91, 4~augustus 1606.}, testeerden beide echtelieden nogmaals in 1609.
Haar voordochter Janntgen Jans werd haar erfgename en zijn naaste verwanten
kregen elk \f3.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 22, f~CL\vo, 30~december 1609.} Als
weduwe verkocht zij in 1623 voor \f400 een huis in de Heer Tating- of
Zoetemelkwittebroodsteeg (oostzijde), dat voorheen had toebehoord aan het
Sint-Ursulaklooster.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 78-49, f~XXI\vo, 10~december 1623.
\sa\ Haarlem, kast 32-3, rekening 1584, f~XVII\vo. Kast 32-9, rekening 1600,
f~XV\vo. Kast 32-13, rekening 1610, f~XV\vo.} In 1594 werd Jan Henricx uit
Eindhoven, linnenwever en woonachtig in de Zoetemelkwittebroodsteeg, lidmaat van
de gereformeerde gemeente.\zn{\kr 98, p.~138, 8~april 1594.} In deze steeg
woonde hij nog in 1606, toen zijn vrouw intekende in de grote loterij.\zn{\nha,
Oudemannenhuis Haarlem 3-87, no.~24.}
\item Jan Henricx uit Eindhoven verkocht in 1565 aan Peter Peters van Espe
aldaar een erfcijns van \f3:2\half:0. Hij was in 1605 weduwnaar
van Mayken Aerts.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 44, f~CXVI, 11~maart 1605.}
\item Jan Hendricx\zn{\nha, \ora~78-6, f~II$\rm^c$XXXV\vo, 21~augustus 1602.},
linnenwever uit Eindhoven, was gehuwd Judith Jans, die mogelijk eveneens uit
Eindhoven kwam. Van de magistraat van Haarlem kocht hij voor \f2080 of meer een
huis in de Zoetemelkwittebroodsteeg, dat voorheen toebehoorde aan het
Sint-Ursulenconvent.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-26, f~\2XXXVI, 31~december 1582.
\ora~78-3, f~\2X\vo, 31~december 1582.} Als weduwe werd Judith in 1603 lidmaat
van de gereformeerde gemeente; zij woonde in de Zoetemelkwittebroodsteeg.\zn{\kr
99, p.~99, 11~juli 1603.}
\item Jan Henricx, jonggezel uit Eindhoven in de Nieuwe Molensteeg, trouwde op
7~mei 1602 met Griet Jans, jongedochter uit Deventer aan het Spaarne, en werd in
1606 lidmaat van de gereformeerde gemeente.\zn{\kr 99, p.~133, 24~maart 1606.}
Mogelijk was hij de weduwnaar van zijn naam en herkomst, woonachtig in de
Molenstraat, die op 27~februari 1605 trouwde met Lucretia Adolfs uit Haarlem aan
de Voldersgracht, weduwe van Jan Jans. Zij kregen acht kinderen, van wie in 1646
Adolff en Heijndrick Janss van Eyndhoven en hun zusters Sara en Maritgen Jans,
jongedochters, erfgenamen van Antonij Jans van Eyndhoven, overleden in OostIndi\"e, allen kinderen van Jan Heijndricxs van Eyndhoven, die een halfbroer was
van wijlen Josijna Heyndricxs van Eyndhoven, een losrentebrief verkochten van
\f6.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 224, f~79, 9~augustus 1646, met een referentie aan
het testament van Josijna voor Nicolaes van Assonville, 7~januari 1641.}
\item Jan Hendricx\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Rood 463, no.~73, z.d. (te dateren
voor 1631). \ona\ Haarlem 56, f~25\vo, 21~mei 1611.}, blauwwever uit Eindhoven
aan de Ossenmarkt, geboren rond 1533, werd in 1605 lidmaat van de gereformeerde
gemeente.\zn{\kr 99, p.~126, 7~oktober 1605.} Hij (of de hierna volgende Jan)
trouwde op 16~januari 1605 met Janneken Henricx uit Woensel, geboren rond 1546.
In 1606 kocht hij als Jan Haynricx van Ostaede zeven loten in de grote loterij
onder de spreuk: {\em Men hoort te wercken in syn jonge daegen, om datmen in syn
oudthayt gerust syn sonder claegen.\/}\zn{\nha, Oudemannenhuis Haarlem 3-60,
no.~91.} In 1611, 1616, 1623 en 1628 werd hij benoemd tot keurmeester van het

langgaren.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Rood 211, f~CXCVII\vo, 10~november 1611. Rood
212, f~LXXXIX\vo, 17~november 1616. Rood 213, ongef., 18~november 1628. Rood
214, f~60, 25~november 1623.} Als Jan Henricxs van Ostade belastte hij in 1618
en 1621 zijn huis in de Witte Herensteeg met rentes van \f21\half\ en
\f12\half.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 78-10, f~XCIII, 18~mei 1618. \ora~78-11,
f~XII\vo, 24~maart 1626. Vgl. \ora~78-15, f~CXLI\vo, 23~april 1641: Adriaen van
Ostade (de schilder) verkoopt huis nummer~B in de Witte Herensteeg naast zijn
huis nummer~A.} Bij Janneken werd hij de vader van onder andere de
kunstschilders Adriaen en Isaac van Ostade. Met hun broers en zusters verkochten
zij in 1634 een huis met land op de Fellenoord te Woensel, ge\"erfd van hun
grootvader Henrick Aert Driessen.\zn{\rhce, \ora\ Woensel 276, f~76\vo, 22~maart
1634.}
\item Jan Hendrickxs Verschuyl (Verscheyl), vrijgezel uit Goch in de Raamstraat,
trad op 20~juli 1604 in ondertrouw met Elsgen Hendrix, jongedochter uit Emden.
Mogelijk mag hij worden vereenzelvigd met Jan Hendricks, die in 1605 lidmaat
werd van de gereformeerde gemeente.\zn{INVULLEN} Hij kan een zoon zijn geweest
van Hendrick Willems Verschuijl uit Eindhoven, die in Goch had
gewoond.\zn{Mason, {\em Gens Van der Scuylen\/}, 17, 127.}
\item Jan Hendrickx, vrijgezel uit Helmond, trouwde op 8~januari 1591 met
Heyltgen Thys, jongedochter uit Geldern. In 1586 werkte een Jan Heyndricks van
Helmond als spoeler bij Michiel Ansoms [uit Helmond].\zn{\nha, Burgerweeshuis
Haarlem 6, f~XXIX.}
\item Jan Hendricks, vrijgezel uit Helmond in de Witte Herensteeg, trouwde in
1598 met Fransken Jans, jongedochter uit Leende in de Zuiderstraat.
\item Jan Hendricx, jonggezel uit Helmond in de Ravelijnsteeg, werd in 1605
lidmaat van de gereformeerde gemeente. Arent Mattheeuwss [uit Helmond] was zijn
getuige.\zn{\kr 99, p.~117, 5~januari 1605.} Hij woonde in 1608, nog steeds
ongehuwd, in de Kleine Houtstraat.\zn{\nha, \dtb\ Haarlem 48, p.~288,
31~augustus 1608.} Hij of zijn naamgenoot, linnenwever, verkocht in 1604 samen
met de kinderen van Jan Art Geliss, zijn zus Henricxken Henricx Loyen en de
kinderen van zijn broer Goert een huis, hofstad, hof, lan en koeweide op het
Binderseinde aan de Bindersedijk te Helmond.\zn{\rhce, \sa\ Helmond 3818,
p.~138, 9~december 1604.}
\item Jan Hendricxsz uit Hilvarenbeek werkte in 1584 als spoeler bij Rut Aerts
in de Klerksteeg. Hij was 15~jaar en arm.\zn{\nha, Burgerweeshuis Haarlem 6,
f~LV\vo.}
\item Jan Henricx, linnenwever uit Leende {\em opden Volders graft\/}\zn{\kr 98,
p.~57, 16~juli 1586. \ora\ Haarlem 76-26, f~XCIII\vo, 11~februari 1581. \ora~7636, f~\3XI\vo, 13~december 1608.}, ziek, testeerde in 1598 ten behoeve van de
twee kinderen van wijlen zijn dochter Engeltgen (Pieter en Henrick). Getuige was
een linnenwever uit Gent.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 39, f~CIII\vo, 2~oktober 1598;
i.m., 15~november 1599: revocatie.} In 1592 had hij voor \f48 een erfje gekocht
achter zijn huizing aan de Voldersgracht\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-172,
f~167. \ora\ Haarlem 76-29, f~CXII, 20~februari 1592.} en in 1594 voor \f470 een
kamer in de Foreestensteeg.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-174, f~189.} Zijn
huis op de Voldergracht verkocht hij in 1606 aan zijn schoonzoon Lambert Mathys;
hij woonde toen in Schiedam.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-35, f~CLXXXVIII, 21~maart
1606; f~CXCIII\vo, 5~april 1606.} In 1610 en 1614 was hij terug in Haarlem, waar
hij testeerde ten gunste van de kinderen van zijn dochter Engel Jans en Claes
Jans uit Sonsbeck en zijn dochters Jannetgen (gehuwd met Lambert Mathys uit
Veldhoven) en Lysbeth Jans.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 48, f~XLIII\vo, 19~juli 1610.
\ona~50, f~XCVI, 9~april 1614.} Hun moeder was Pieterken Jans.\zn{\nha, \ona\
Haarlem 40, f~L\vo, 15~november 1599.}

\item Jan Henrickx Reepmakers\zn{\na, Nassause Domeinraad 9367, f~21. \rhce,
\ora\ Woensel 274, f~8\vo, 3~juli 1584; f~41\vo, 22~maart 1587. \ora\ Eindhoven
1550, f~36, 21~juli 1586.} uit Stratum woonde eerst te Eindhoven; daar was hij
op 10~januari 1542 gedoopt als zoon van Henrick Reepmaeckers en Neesken Wouter
Wielmans en in 1594--1595 borgemeester. Hij was gehuwd met Judith Wouter Borten
uit Eindhoven, die in 1606 zijn weduwe was. Geassisteerd door Adriaen
Goodschalcx van Reyde te Eindhoven verklaarde zij hoe zij in Brabant met
toestemming van haar kinderen krachtens het met haar man gemaakte testament een
huis met een deel van de huisraad en land te Stratum had verkocht om haar
vertrek naar Holland te bekostigen. Zij hield daar \f400 aan over, welk bedrag
zij bewees om na haar dood uit te keren aan haar kinderen Janneken (zij trouwde
in 1611 met Jan Goossens uit Westerhoven), Henrick en Neesken (de laatste
buitenslands). Janneken en Henrick, bij wie zij inwoonde, kregen als prelegaat
haar roerende bezittingen in Brabant.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 45, f~CXXIX,
21~september 1606.} In 1604 bezat zij nog onroerende goederen te Stratum en
elders in Brabant.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 44, f~XLIII, 2~november 1604.} De in
1600 vermelde Wouter Jan Henrick Reepmakers was vermoedelijk eveneens een zoon
uit dit huwelijk.\zn{\rhce, \ora\ Eindhoven 1551, no.~491, 16~september 1600.}
\item Jan Henricx Vrients\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e O114a,
f~\2LVIII\vo, 7~november 1596.} uit Strijp was getuige bij het bewijzen van het
kindsdeel van de wezen Jan Geryts uit Gestel.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 37,
f~LV\vo, 29~december 1594.} Als Jan Heyndricksen Verstreep in de Zijlstraat
participeerde hij in 1606 aan de grote loterij.\zn{\nha, Oudemannenhuis Haarlem
3-90, no.~108.}
\item Jan Hendrix, linnenwever uit Verckensweert (Valkenswaard) bij Eindhoven in
de Annasteeg, werd in 1595 lidmaat van de gereformeerde gemeente.\zn{\kr 98,
p.~147, 6~januari 1595.} Hij (of de tweede hierna volgende) trouwde op 19~juni
1594 als jonggezel uit Weert bij Eindhoven met Grietgen Jacobs uit Gestel (ook
van Eindhoven genoemd). Hij woonde toen in de Ursulasteeg. Grietgen hertrouwde
op 22~oktober 1602 met Lenaert Lenaerts uit Gemert.
\item Jan Hendricx uit Weert bij Eindhoven (Valkenswaard) in de Annastraat
trouwde op 2~mei 1595 als vrijgezel met Alit Jans uit Woensel. Zij was in 1590
als jongedochter aan de Burgwal lidmaat van de gereformeerde gemeente.\zn{\kr
98, p.~101, 21~april 1590.}
\item Jan Hendricx, jonggezel uit Weert, werd in 1607 lidmaat van de
gereformeerde gemeente.\zn{\kr 99, p.~150, 13~juli 1607.} Het jaar tevoren deed
een Jan Hendrickx Bonen uit Weert, woonachtig aan het Spaarne, mee aan de grote
loterij.\zn{\nha, Oudemannenhuis Haarlem 3-24, no.~27.} Toen hij op 7~april 1613
ondertrouwde met Janneken den Haes uit Haarlem (woonachtig op het begijnhof),
woonde hij in de Oude Doelstraat. In 1619 werd hij gereformeerd lidmaat en
woonde hij in de Korte Houtstraat.\zn{\kr 100, p.~122, 2~januari 1619.}
\item Hans Herberts, bakker uit Eindhoven in de Gierstraat, werd in 1589 lidmaat
van de gereformeerde gemeente.\zn{\kr 98, p.~94, 27~september 1589.}
\item Jan Heeren uit Oss was in 1601 getuige van een transactie waarbij
Christiaen Willems uit Geldrop was betrokken.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 16,
f~CXXIII\vo, 12~juli 1601.} In 1598 woonde Jan Scheren uit Eindhoven aan de
stadvesten bij de Kleine Houtpoort.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 78-6, f~CXXX,
14~december 1598.} Jenneken Aerts, Jan Heeren en Adriaen Melssen deden in 1588
aangifte van een stuk lijnwaad (9~stuiver), vier weefgetouwen (\f2), 16~pond
garen (32~stuiver), planken, olie, een oude koets en wat pellen kammen, die zij
van brabant uitvoerden naar Holland.\zn{\arab, Rekenkamer 23520, f~CXXX,
14~december 1588.}

\item Jan Hermans uit Weert, {\em scheemaecker\/}, kocht in 1609 voor \f350 een
huis in de Kleine Houtstraat en verkocht het in 1618 voor \f425.\zn{\nha, \ora\
Haarlem 76-37, f~CXCIX, 21~december 1609. \ora~76-44, f~XLVII, 4~april 1618.}
\item Jan Hoedemaker uit Eindhoven wordt vermeld in 1584.\zn{\nha, \ora\ Haarlem
47-1, p.~625, 14~mei 1584.}
\item Jan Hogaerts\zn{\rhce, \ora\ Eindhoven 1551, no.~332, 24~mei 1597.} uit
Eindhoven, linnenwever of smalwerker, maakte in 1607 zijn testament. Zijn zus
Maritgen kreeg {\em zyn beste pack clederen met zyn beste mantel\/} en haar
kinderen werden zijn universele erfgenamen.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 46,
f~LXXXVIII\vo, 22~oktober 1607.} Hij was een zoon van Hogaert Jan Goossens van
Rethy.\zn{\rhce, \ora\ Eindhoven 1582, f~33\vo, 25~augustus 1609.} In 1609
machtigde hij zijn oom Henrick Jans van Rethy om het contract te annuleren, dat
hij had gemaakt met het Blocklantsgasthuis te Amersfoort om daar te worden
opgenomen en onderhouden.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 47, f~CXVIII\vo, 24~mei 1609.}
Hij zat in het werkhuis te Haarlem, toen in 1610 zijn {\em gemeenschap ende
reedinge\/} van 30~stukken linnen met Rogier van Overschelde werd
geliquideerd.\zn{\nha, \ona\ 22, f~III$\rm^c$VIII\vo, 28~december 1610.}
\item Jan van Houte\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-3, f~118\vo, 8~februari 1600.
\ora~47-4, f~\2XXIIII, 7~april 1618. \ona\ Haarlem 78, f~CLXXXVIII, 21~november
1607.}, vrijgezel uit Leende, geboren in 1562\zn{\nha, \ona\ Haarlem 71, f~L\vo,
31~december 1601.}, linnenverver, analfabeet, geboren rond 1562, zoon van Peter,
trouwde op 11~augustus 1592 met Goertgen Jooris, jongedochter uit Haarlem. Via
haar zal hij een van de erfgenamen zijn geweest van de textielverver Joris
Jacobs.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 116-1, f~XLI\vo, 14~januari 1614.} Jan en
Goertgen testeerden in 1614, waarbij Jan aan zijn broer Peter een kapitaal van
\f600 gaf om hun moeder Geertruyt te onderhouden; na haar overlijden mochten
zijn kinderen het houden. Universele erfgenamen werden de kinderen van zijn
broer Peter en zijn zus Lysbeth.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 85, f~XLIII, 5~april
1614.} Op 7~juni 1615 hertrouwde hij met Anneken van Offenberch\zn{\nha, \ora\
Haarlem 47-4, f~\2X, 28~augustus 1617.}, jongedochter uit Antwerpen. Hij was
lid van het kloveniersgilde.\zn{\nha, Schutterij Haarlem 29-1, ff~43\vo, 55\vo,
69. Idem 30, ff~24 en 51.} In 1595 kocht hij voor \f500 een huis op de Raaks
{\em metten gereetschappen\/}, maar zonder de ketels, kuipen en andere
benodigdheden van de ververij. Het bedrijf was getaxeerd door Jan Hamer en Jacob
Block, twee Haarlemse {\em coleurverwers\/}.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-175,
f~205.} In 1606 was hij als Jan van Hout, verver in De Groene Hand op de Raaks,
collecteur van de grote loterij.\zn{\nha, Oudemannenhuis Haarlem 3-31, no.~128.}
Hij kocht zelf zeven loten, evenals zijn huisgenote Geertgen van Hout (zijn
moeder?), die liet aantekenen: {\em Ick ben in Polen gebooren, wilt verstaen.
Crijch ic prijs, die helft sal voor den armen gaen\/}.\zn{\nha, Oudemannenhuis
Haarlem 3-31, no.~129.} Zijn weduwe hertrouwde op 29~november 1620 met de
chirurgijn Johan Damius\zn{INVULLEN, {\em Jaarboek Haerlem\/} (1961) 57
(afgebeeld op een schuttersstuk van de koveniers uit 1627 door Frans Hals).},
zoon van Johannes Damius, raad, schepen en burgemeester van Haarlem. In 1639 en
1647 belastte Pieter van Houten (zijn zoon en opvolger?) zijn huis en ververij
aan de Raaks met losrenten van \f62:10:0 en \f37:10:0.\zn{\nha, \ora\ Haarlem
78-14, f~\2III, 12~augustus 1639. \ora~78-16, f~CXLI,9~november 1647.}
\item Jan Imans, vrijgezel uit Duere (mogelijk Deurne), trouwde op
1~september 1587 met Janneken Jans, jongedochter uit Zwolle.
%\item Jan Jacobs, linnenwever, verkocht in 1594 voor \f200 en de %lasten van
%\f162 een kamer in de Jan Basaertssteeg.\zn{\nha, \sa\ Haarlem,
%kast 19-174, f~195\vo.}
\item Jan Jacobs, jonggezel uit Bulen (Budel), trouwde op 23~april 1601 met
Judith Thonis, jongedochter uit Antwerpen. Zij woonden in de Oude Doelstraat. In
1602 werd een kind uit dit huwelijk gereformeerd gedoopt.

\item Jan Jacobs, vrijgezel uit Eindhoven, trouwde op 23~juni 1591 met Aelken
Wernarts, weduwe uit Diepen (mogelijk Dieppe in Frans Vlaanderen). In 1596 wordt
hij genoemd als linnenwever.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-2, ongef., 16~februari
1596.} Hun kinderen werden gereformeerd gedoopt. Een Jan Jacobs uit Eindhoven
kocht in 1585 een huis in de Zijlstraat voorbij de Zijlbrug, aan de oostzijde
grenzend aan het Zijlklooster, strekkende van de Zijlstraat tot de
Raaks.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 32-2, rekening 1585, f~XII.}
\item Jan Jacobs\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-30, f~LVIII\vo, 5~maart 1593;
f~LXXIX\vo, 26~mei 1593. \ora~78-7, f~II$\rm^c$XXVI, 10~april 1608. \sa\
Haarlem, Rood 212, f~XXXVI, 19~mei 1615 (deze akten kunnen ook betrekking hebben
op de vorige Jan Jacobs).}, vrijgezel uit Eindhoven, komende uit Goch en
woonachtig tegenover de lommerd, werd in 1599 lidmaat van de gereformeerde
gemeente.\zn{\kr 99, p.~46, 7~juli 1599.} Hij (of de voorgaande) kocht in 1608
voor \f1400 het huis in het Groot Heiligland {\em daer de twee zyden smallen
vuythangt\/}.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-36, f~\2XXXII, 10~april 1608.}
\item Jan Jacobs uit Gestel bij Eindhoven was in 1595 \f272:4:0 schuldig aan
Lenert Willems uit Eindhoven, Symon Jans Busschart (uit Breda), Pieter
Broeckaerts [uit Weert], Peter Corstiaens (uit Breda) en Joachim Jans uit
Dommelen voor geleverd garen en verbond zijn huis buiten de Kleine Houtpoort als
onderpand.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 78-5, f~CLXX\vo, 1~mei 1595; f~II$\rm^c$XIII,
5~januari 1596.}
\item Jan Jacobs uit Hees (Heeze?) en zijn vrouw Lyntgen Lecouffie of Lecouffle
uit Valenciennes testeerden in 1586.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 32, f~CLXXXVI\vo,
12~januari 1586.}
\item Jan Jacobs\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-3, f~161\vo, 3~januari 1602;
f~197\vo, 3~juni 1603. \ora~47-4, f~XCV, 19~november 1612. \ora~76-38, ongef.
achterin, 6~april 1610. \ora~76-39, f~CVI\vo, 4~maart 1611. \ora~76-40, f~CXLII,
2~april 1612; f~CLXX, 10~mei 1612; f~CXCVIII\vo, 30~juli 1612. \ora~76-41,
f~CXLVI, 17~september 1613. \ora~76-45, f~LXXV, 4~september 1619. \ora~76-49,
f~LIII\vo, 8~januari 1624. \ora~78-8, f\2XL, 3~april 1612; f~\2LVIII\vo,
4~september 1612; f~\2LXVI\vo, 17~augustus 1612; f~\2XLIIII\vo, 10~mei 1612.
\ora~76-55, f~CLVII\vo, 16~augustus 1634. \ora~78-9, f~CXLVII, 16~oktober 1614.
\ora~82-1, f~XXX, 8~oktober 1603; f~XXXVII, 27~september 1604; ongef.,
7~februari 1614; 19~oktober 1614. \sa\ Haarlem, Rood 210, f~\2LXXIIII\vo,
12~december 1602 (deze akten kunnen ook betrekking hebben op de volgende Jan
Jacobs).}, jonggezel uit Helmond, trouwde op 12~februari 1591 met Grietgen
Louven\zn{Doordat de identificatie van Jan Jacobs niet geheel zeker is, kan
Grietgen dezelfde zijn als Griet Loeven in de Jansstraat, die op 27~juni 1599
als weduwe trouwde met Sijbertus Spranckhuijsen te Leiden, vrijgezel uit Meurs.}
of Loefs, jongedochter uit Grave. In 1593 werden zij lidmaten van de
gereformeerde gemeente.\zn{\kr 98, p.~128, 16~april 1593.} Minstens sinds 1612
wordt hij gezien als waard in Het Kasteel van Helmond\zn{\nha, \ora\ Haarlem 7640, f~LXIII\vo, 11~februari 1612. Vgl. \ora~78-8, f~\2VII\vo, 25~februari 1612,
en f~\2X\vo, 12~maart 1612 (Jan Jacobs woont aan de Raamgracht en is waard in
het Kasteel van Helmond); f~\2XIX\vo, 4~mei 1612.}, maar hij was ook en vooral
linnenwever. Hij (of de volgende) verkocht in 1614 voor \f1900 een huis aan de
Raamgracht.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-41, f~\2LVI, 2~juni 1614.} Het huis aan de
westzijde van de Raamgracht, {\em daer t'casteel van Helmont vuythangt\/},
verbond hij in 1611 als onderpand voor een schuld van \f200 aan een garenkoper
en belastte hij in 1615 met een rente van \f25.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 78-8,
f~CLXXVI, 17~september 1611. \ora~78-9, f~\2IIII\vo, 1~september 1615. Vgl.
\ora~76-45, f~\2II\vo, 17~februari 1620: hij verkoopt voor \f1000 een huis aan
de westzijde van de Raamgracht.}
\item Jan Jacobs, vrijgezel uit Helmond in het Groot Heiligland, trouwde op
31~augustus 1597 met Janneken Jacobs uit Eindhoven in de

Zoetemelkwittebroodsteeg. Hun kinderen werden gereformeerd gedoopt. Jan Jacobs,
linnenwever uit Helmond (deze of de vorige), kocht in 1601 voor \f500 een huis
in de Korte Houtstraat, dat hij in 1602 voor verkocht voor \f515.\zn{\nha, \ora\
Haarlem 76-33, f~CXXXVI, 14~december 1601. \ora~76-34, f~LXXI\vo, 20~december
1602. \ora~78-6, f~II$\rm^c$XLVI, 20~januari 1601.} Voor \f470 verkocht hij in
1601 een kamer in de Nieuwe Molenstraat.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-33,
f~CXXXVI\vo, 15~december 1601.} In 1610 verkocht hij voor \f2050 aan Joost Jans
uit Aalst een huis in de Lakenstraat. \zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-38,
f~\2IIII\vo, 15~december 1610.} In dezelfde straat verkocht hij in 1611 een
nieuw huis naast zijn eigen huis voor \f975.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-39,
f~XXVI\vo, 10~januari 1611.} In 1608 kocht hij een huis in het Groot
Heiligland.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 78-7, f~\2XXVI, 10~april 1608.} Voor \f850
verkocht hij in 1613 een huis met een weefwinkel in de Breesteeg en voor \f1075
aan Jan Jans uit Mierlo het huis daarnaast.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-41,
f~LXVIII, 28~februari 1613; f~LXVIII\vo, 1~maart 1613.} Voor \f600 verkocht hij
in 1620 de helft van een huis in de Zoetemelkwittebroodsteeg, dat voorheen van
het Sint-Ursulaklooster was geweest.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-46, f~CV,
9~oktober 1620.} De garenkoper Henrick Jans Rethy [uit Eindhoven] vorderde in
1612 van hem \f197:7:0 voor geleverd garen.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 118,
f~137\vo, 26~juli 1612.}
\item Jan Jacobs, linnenwever uit Leende, was gehuwd met Lyntgen
Peymans\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e O114, f~CXXVIII\vo, 28~januari
1591. In 1579 was een Lyetyen Jans, huisvrouw van Jan van Leent, lidmaat van de
gereformeerde gemeente (Hamers, \ah Lidmaten en attestaties'', 131), maar
onbekend is of het om dezelfde persoon gaat.}, ook Paymans (uit Merksplas in de
Antwerpse Kempen), die op 1~mei 1590 hertrouwde met Thomas de Coninck uit Gent.
Met haar voorzoon Jan Jans, 17~jaar oud, deelde zij in 1593 de nalatenschap van
haar eerste man. Vooraf kreeg Jan de bijbel met het huisboek, het Testament en
andere boeken, het kantoor, een oosters bijltje met een lange steel, het beste
weefgetouw en het beste spoelwiel. Het huis in de Witte Herensteeg was half voor
Thomas en half voor Jan. Jan werd bevoogd door Michiel Jans van Mol, zijn oom,
en Jan Michiels en Joost Franss [uit Leende], zijn neven.\zn{\nha, \sa\ Haarlem,
Restant Ensched\'e O114a, f~LXXVIII, 20~december 1593.}
\item Jan Jacobs, jonggezel uit Mierlo in het groot Heiligland, trouwde op
20~september 1609 met Janneken Rinck Pietersdochter uit Buijl in Brabant (Budel)
in de Cornelissteeg, weduwe van Gysbert Claess uit Eindhoven. Hij had voordien
lang bij haar gewoond en werd in 1608 erfgenaam van haar Hollandse
bezittingen.\zn{\nha, \ona\ Holland 79, f~CXLVI, 8~november 1608.} Jan en
Janneken testeerden in 1610.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 48, f~LXII\vo, 24~augustus
1610.} Jan en zijn (tweede?) vrouw Janneken Nijssen uit Budel testeerden in
1624: Jan maakte de armen van de [gereformeerde] kerk en van de gemene schaal
zijn erfgenamen, elk voor de helft, en gaf zijn nicht Heijlken Pieters een
legaat van \f200. Janneken gaf legaten aan haar nicht Neeltgen Jans (\f200) en
aan Pieter Willems uit Tilburg (f10).\zn{\nha, \ona\ Haarlem 117, f~94\vo,
1~november 1624.} Jan Jacobssen (dezelfde?), weduwnaar uit Mierlo, wonende in de
Cornelissteeg, hertrouwde op 1~december 1626 met Tanneken Davids uit Haarlem in
de Jacobijnestraat.
\item Jan Jacobs uit Sint-Oedenrode in Brabant kocht in 1600 voor \f750 een huis
aan de stadsvesten bij de Grote Houtpoort.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-32,
f~II$\rm^c$XXXIX, 25~december 1600.} Hij was gehuwd met Lijsbeth Vermote uit
Harelbeke in Vlaanderen. Haar broer Adriaen Vermote, linnenwever te Haarlem,
verkocht in 1604 het van haar ge\"erfde huis aan de stadsvesten bij de Grote
Houtpoort.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-34, f~\2LXV\vo, 19~januari 1606.}
\item Jan Jacobs\zn{\nha, \ona\ Haarlem 45, f~LXVII, 19~mei 1606. \sa\ Haarlem,
Restant Ensched\'e O114a, f~XX, 28~maart 1593 (onjuist van Veldhuizen genoemd);
f~\2XXVI\vo, 19~april 1596.}, linnenwever uit Veldhoven, geboren rond 1561,
trouwde op 17~februari 1587 als vrijgezel met Truicken Gerrits\zn{\kr 98, p.~79,

23~december 1587: Truijken Geeraerts uit \db\ in de Gierstraat wordt
gereformeerd lidmaat.}, jongedochter uit \db. In 1588--1598 lieten zij vijf
kinderen gereformeerd dopen. Samen met Ghysbert Thomas uit \db\ kocht Jan in
1594 voor \f1275 twee kamers naast elkaar aan de Ossenmarkt, die zij meteen
deelden.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-30, f~CXCVII\vo, 20~april 1594; f~CXCVIII,
22~april 1594. Vgl. \ora~76-31, f~CXXXV, 28~september 1596.} Voor een schuld aan
zijn schoonmoeder, Henricxken Jan Houcx [uit \db], weduwe van Geryt van Nimwegen
[Geryt Jacobs uit Nijmegen, bleker te Haarlem], verbond hij in 1595 zijn huis
aan de Ossenmarkt als onderpand.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 78-5, f~II$\rm^c$\vo,
31~oktober 1595.} In 1596 verkocht hij aan Jan Willems uit Leende een huis aan
de Ossenmarkt.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-176, f~165\vo.}
\item Hans Jacobs\zn{\nha, \ora\ Haarlem 78-7, f~CLXXVI\vo, 26~februari 1607.
\ora~78-9, f~CLX\vo, 30~december 1614.} uit Walran bij Eindhoven (Waalre) in de
Kleine Houtstraat werd in 1593 lidmaat van de gereformeerde gemeente; getuige
was Willem Seres [linnenwever uit \db].\zn{\kr 98, p.~130, 16~juli 1593.} Hij
was waarschijnlijk dezelfde als de linnenwever Jan Jacobs die in dat jaar voor
\f35 een erf kocht buiten de Kleine Houtpoort.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19173, f~191\vo.} Op 31~oktober 1595 trouwde hij met Mariken Willems uit Utrecht;
toen woonde hij in de Kleine Houtstraat. Van Willem Dircx uit Dommelen kocht hij
in 1607 voor \f3200 zijn huis in de Damstraat\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-36,
f~XLII\vo, 26~februari 1607.} (waar het Hof van Kleef uithangt\zn{\nha, \ora\
Haarlem 78-12, f~LXV\vo, 15~december 1624.}). In 1618 belastte hij zijn huis in
de Bereiderstraat.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 78-10, f~CXVIII, 12~september 1618.}
Samen met zijn broer Jacob kocht hij in 1624 voor \f1000 een tuin buiten de
Kleine Houtpoort.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-49, f~LXXXVII\vo, 23~februari 1624;
vgl. f~CL\vo, 2~mei 1624.} In 1630--1661 was Belitje Jans zijn weduwe.\zn{\nha,
\ora\ Haarlem 78-10, f~\2XLII\vo, i.m. 17~mei 1661.} Zij sloot in 1630 een
overeenkomst met Hans' kinderen Henrick, Jacob en Janneken Jacobs van Walre over
zijn nalatenschap.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 147, deel~II, f~XXIX, 2~juni 1630.} In
1648 werd zij aangesteld als een van de zeven uitdraagsters van scheren en
kettingen; zij woonde toen in de Damstraat.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Rood 222,
f~84\vo, 22~mei 1648.} In 1655 maakte zij in haar testament legaten voor de
gereformeerde armen (\f200), de algemene armen (\f150), de armen van de
doopsgezinde gemeente van de Oude Vlamingen (\f200), het oudemannenhuis (\f500),
de doopsgezinde armen te Zwolle (\f100), haar innocente nicht Haesge (\f100),
haar zus Grietje Jans (\f100), haar nicht Hilleken Michiels (\f300) en Aert
Hendrick Jacobs (\f300). Universele erfgenamen werden de armen van de gemeente
van Vincent de Hont op het Smallegrachtje, genoemde Oude Vlamingen.\zn{\nha,
\ona\ Haarlem 202, no.~126, 6~januari 1655.} Zij stierf kinderloos op 16~april
1661 en liet Het Hof van Kleef en het huis daarnaast na.\zn{\nha, \sa\ Haarlem,
kast 13-525, ongef., 23~april 1661. \ona\ Haarlem 222, f~10, 26~april 1661.}
\item Jan Jacobs, jonggezel uit Walree (Waalre), trouwde op 19~april 1609 met
Lysbet Pieters, jongedochter uit Zaltbommel. Zij woonden bij het Crayenest. Hun
(vijf) kinderen werden in 1610--1617 gereformeerd gedoopt.
\item Jan Jacobs, linnenwever uit Weert in Brabant, verkocht in 1594 voor \f375
en \f412 twee huizen in de Oude Doelstraat; een van de kopers was Michiel Jans
uit Waerdt (Weert).\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-174, f~172; f~172\vo.} Hij
testeerde in 1609 en 1616 ten behoeve van zijn halfbroers van moederskant Jacob,
Jan en Barthel Jans, van zijn tantes Lyntgen en Hilleken Jans en van de kinderen
van zijn overleden tante Griete Jans. Zij zouden onder meer land in Valkenswaard
erven.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 47, f~LXXVIII, 23~maart 1609. \ona~56, f~239\vo,
28~maart 1616.} In 1613 verkocht hij voor \f1720 een huis aan de
Raamgracht.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-41, f~XXIIII, 15~januari 1613.} Mogelijk
was hij identiek aan de Jan Jacobs, jonggezel uit Weert op het Spaarne, die op
10~april 1601 trouwde met Janneken Jans uit Haarlem in de Magdalenasteeg.
\item Jan Jacobs\zn{\nha, \ora\ Haarlem 78-5, f~\2XCVIII, 26~oktober 1593.
\ora~76-30, f~XLV\vo, 28~februari 1593; f~\2LXIII, 31~december 1594. \ora~76-37,

f~CXCII\vo, 18~december 1609. \ora~76-39, f~CLXXXI, 26~april 1611; f~\2XXV,
10~juni 1610. \ora~76-50, f~\2XXXVII\vo, 14~december 1626.}, linnenwever uit
Woensel, leende in 1593 en 1594 geld van zijn buurman, Jacob Vrancken uit
Brugge, ten behoeve van het bouwen van nieuwe huizen in de Oude Doelstraat en de
Annasteeg.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-29, f~CXLIIII\vo, z.d. (1592). \ora~76-30,
ff~CLXXXVII\vo en CXXXVIII\vo, 12~januari 1594; vgl. f~\3II, 31~december 1594.
\ora~78-5, f~LVI, 18~januari 1593; f~\2CXXVII\vo, 4~juli 1594.} In 1619 vroeg en
kreeg hij als {\em een schamele wever, die met seven moederlose kinderen
belast\/} is, van de stad kwijtschelding van de restschuld voor een gekocht erf
in de Ramen.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Rood 212, f~CLXXIX, 13~maart 1619.} Zijn
huis in de Nieuwe Raamstraat belastte hij in 1613 en 1622 met rentes.\zn{\nha,
\ora\ Haarlem 78-9, f~XXXVI\vo, 1~juni 1613; f~XCIII\vo, 30~januari 1614.
\ora~78-11, f~XCIII, 2~april 1622.} Het werd in 1633 voor \f1100 verkocht door
zijn kinderen Jan, Jacob, Annetgen (gehuwd met Claes Lambertyn), Magdalena
(gehuwd met Abraham de Milt) en Jacobmina (gehuwd met Jan Joosten).\zn{\nha,
\ora\ Haarlem 76-54, f~CLXX, 16~maart 1633.}
%\item Jan Jans, linnenwever, verkocht in 1586 voor \f600 aan zijn
% vakgenoot Pieter Claes een huis in de Sparenwouderstraat.\zn{\nha,
% \sa\ Haarlem, kast 19-166, f~149.} In 1588 kocht hij voor
% \f30 een loodsje in het Nieuwland.\zn{\nha, \sa\ Haarlem,
% kast 19-168, f~140\vo.} Twee jaar later kocht hij voor \f580
% en de lasten van \f50 een huis in de Brede Appelaarssteeg\zn{\nha,
% \sa\ Haarlem, kast 19-170, f~165.} en voor \f900 een huis
% aan de Oude Gracht.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-170,
% f~169.} In 1591 kocht hij voor \f68 een erf van het gewezen
% Sint-Michielsconvent in de Doelstraat.\zn{\nha, \sa\ Haarlem,
% kast 19-171, f~169.} In de Oude Doelstraat kocht hij in 1593
% een kamer voor \f250 en de lasten van \f35.\zn{\nha, \sa\ Haarlem,
% kast 19-173, f~183.} In 1601 handelde een linnenwever Jan
% Jans, poorter van Haarlem, als oom en voogd van de twee weeskinderen
% van zijn zus Marytgen Jans, weduwe van Anthonis Frans,
% stads-meester-timmerman van Alkmaar.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 16,
% f~LII, 12~maart 1601.}
\item Jan Jans\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e O114a,
f~II$\rm^c$XXIII\vo, 9~april 1586. \ora\ Haarlem 76-31, f~CLXXII\vo, 16~augustus
1596.}, jonggezel uit Aalst in Brabant aan de Oude Gracht op de hoek van de
Voorkamp, werd in 1592 lidmaat van de gereformeerde gemeente. Hij was een broer
van Joost Jans.\zn{\kr 98, p.~119, 1~juli 1592.} Samen verkochten zij in 1619
een huis aan de Kraaienhorstergracht.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-44, f~CLXXVI,
3~februari 1619.} Op 16~augustus 1594 trouwde hij (of de hierna volgende) met
Barbera Reijniers uit Blaarthem, eveneens in Brabant, die in de Magdalenakuil
woonde. Samen met zijn schoonfamilie, kinderen van Reyn Jan Reynen van Woensel
({\sc sic}), machtigde hij in 1618 Gerryt Schrep te Woensel om daar een rente in
verzilveren, ge\"erfd van hun oom Joost Pieter Zevens te Woensel.\zn{\nha, \ona\
Haarlem 26, f~\2I, 30~december 1618. Vgl. \gaa, \ona\ Amsterdam 348, f~293,
11~september 1618: zijn zwager Albert Pieters, soldaat in garnizoen te
Amsterdam, gehuwd met Annetgen Reijnen, machtigde Jan van Aelst om te Woensel en
elders in Brabant de nalatenschap van zijn schoonouders te verkopen.} Barbara
was klerenwaster.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Rood 210, bij f~\2XX, 24~februari
1600.} Met zijn broer Joost kocht Jan in 1601 van hun broer Henrick een kamer op
de Kraaienhorstergacht.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-33, f~CIII, 1~september 1601.}
Zijn weduwe Barbara, geassisteerd door haar zoon Jan Jans, belastte in 1631 haar
huis in de Zijlstraat met een losrente.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 78-13,
f~XXXVIII\vo, 20~mei 1631.} Jan (of de volgende) was uitdrager van webben en
werd in 1621 aangesteld als een van de vijf directeuren van het
uitdragersgilde.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Rood 212, f~CLXXI\vo, 1~maart 1619;
f~219\vo, 18~mei 1621.} Wegens zijn overlijden ging zijn plaats als uitdrager
van lijnwaden in 1624 naar Jan Lenerts.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Rood 213, ongef.,
16~oktober 1624.}

\item Jan Jans uit Aalst, woonachtig bij Goossen van Turnhout in het Craynest
naast de ververij van Jan Noppen, werd in 1593 lidmaat van de gereformeerde
gemeente.\zn{\kr 98, p.~130, 16~juli 1593.} Hij leefde nog in 1641.\zn{\nha,
\ona\ Haarlem 57, f~247\vo, 13~augustus 1641.} In 1621 had hij voor \f1400 een
huis in de Zijlstraat gekocht.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-46, f~I$\rm^c$XLII,
4~januari 1621.} In 1632 verkochten Jan Jans van Aalst voor de helft en Jan
voornoemd met Hendrick Jans van Aalst als voogden van hun onmondige broer Pieter
voor de wederhelft een huis in de Zijlstraat voor \f1050.\zn{\nha, \ora\ Haarlem
76-53, f~\2XXXVI\vo, 15~januari 1632.} Zijn huis in de Grote Houtstraat belastte
hij in 1639 met een losrente.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 78-14, f~CLXVI, 12~januari
1639.}
%In 1626 en 1631 testeerde de kinderloze Janneken Jans, vrouw van Jan van Aelst,
%die achtereenvolgens in de Schagchelstraat en in de Peuzelaarsteeg woonde.
%Behoudens grote legaten voor haar bloedverwanten maakte Janneken de armen van
%de gereformeerde diaconie tot haar erfgenamen.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 128,
%f~7\vo, 16~december 1628. \ona~148, f~X\vo, 28~september 1631.}
%INVULLEN:zie sub varia.tex Jan van Aelst uit Stekene x Janneken Jans
\item Jan Jans uit Aalst in de Nieuwe Doelstraat, lidmaat van de gereformeerde
gemeente, verhuisde in 1596 naar Gorinchem.\zn{\nha, \dtb\ Haarlem 47, p.~319,
11~augustus 1596; i.m., 25~augustus 1596.} Hij kan identiek zijn geweest aan een
van de vorigen en is dan teruggekeerd naar Haarlem.
\item Jan Jans van den Seijlberch uit Bakel in Brabant (ook afkomstig genoemd
van Helmond) werd in 1606 lidmaat van de gereformeerde gemeente; hij woonde toen
in de Raamstraat.\zn{\kr 99, p.~130, januari 1606.} Hij trouwde op 30~december
1597 als vrijgezel uit Helmond, woonachtig in de Zoetemelkwittebroodsteeg, met
Lysbeth Maertens\zn{\kr 99, p.~140, 6~oktober 1606.} uit Eindhoven in de
Lombardstraat. In 1606 woonden zij in de Raamstraat. Jan kocht in 1608 voor
\f470 een huis in de Nieuwe Doelstraat op de hoek van de
Annastraat.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-36, f~\3XXXIIII, 30~december 1608.} Dit
huis werd in 1646 voor \f1000 verkocht door zijn zoon, Harman Jans van den
Seijlberch.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-65, f~XI\vo, 20~februari 1646. Vgl. \ora\
76-70, f~CLXXVIII\vo, 24~april 1657.}
\item Jan Jans, linnenwever uit Borckel in Brabant (Borkel), kocht in 1602 voor
\f1200 een huis in de Schagchelstraat en verkocht het in 1610 voor
\f1400.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-33, f~CLXIIII, 1~januari 1602. \ora~76-38,
f~III, 4~januari 1610.} In 1609 verkocht hij voor \f2025 een huis in de
Bogaardstraat.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-37, f~CLXXX\vo, 15~december 1609.}
\item Jan Jans alias Pootjan uit Breugel liet in 1596 namens zijn vrouw Maryken
Jans Ghijssels uit Oirschot (naar haar man ook Mary Pooten geheten) een
verklaring afleggen door de 30~jaar oude Hilleken Jans, ook uit Breugel, 30~jaar
oud. Getuigen waren Peter Pieters, linnenwever uit Son, en Henrick Cornelis,
linnenwever uit Eindhoven.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 11, f~IIII$\rm^c$XI, 2~mei
1596.} Heyltgen Adriaens, haar man Govert Jans uit Mierlo en Hille Jans uit
Breugel hadden Maryken er van beticht enkele familieleden te hebben betoverd.
Zij werden voor eeuwig uit Haarlem verbannen.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 54-1,
deel~2, f~VI\vo, 10~mei 1596; f~VII, 15~mei 1596; f~IX, 24~mei 1596. \ora~66-1,
f~133, 25~mei 1596. \sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e O114a, f~\2XXII\vo,
8~februari 1596.} Maryken en vermoedelijk ook haar man waren echter snel weer
terug. In 1596 werd zij lidmaat van de gereformeerde gemeente.\zn{\kr 99, p.~44,
9~april 1599.} Als weduwe verkocht zij in 1605 een obligatie te
Breugel.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 44, f~CXCV\vo, 25~augustus 1604.} In 1620 werd
zij onderhouden door de aalmoezeniers van de stadsarmen. Zij had van haar tante
Judith Coole, vrouw van Rut Coole, ge\"erfd te Oirschot in de herdgang Straten,
maar was daarin nooit gekend. Daarom stuurden de aalmoezeniers de blinde Dirck
Gerrits van Oirschot, burger van Haarlem, naar zijn geboorteplaats om de
erfenis op te eisen.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 116, f~102, 1~juli 1620.}

\item Jan Jans, jonggezel uit Breugel in de Zijlstraat, trouwde op 22~juni 1599
met Griet Willems, jongedochter uit Eindhoven in de Anthoniestraat. Hun kinderen
werden gereformeerd gedoopt. Een linnenwever van zijn naam kocht in 1600 voor
\f300 een huis aan de stadsvesten bij de Houtpoort.\zn{\nha, \ora\ Haarlem
76-32, f~CLXXV, 14~januari 1600.} In hetzelfde jaar was Jan Jans van Breugel lid
van het smalwerkersgilde.\zn{\nha, Gildenarchieven Haarlem 298.}
\item Jan Jans, lijnwaadreder uit Buijl in Brabant (Budel) in de Ridderstraat,
liet bij de grote loterij van 1606 als zijn spreuk inschrijven: {\em Wij hebben
ingeleyt, malcanderen toegeseyt: swycht swycht en wilt niet clappen, of wij
zullen u voor u troenitge lappen.\/}\zn{\nha, Oudemannenhuis Haarlem 3-89,
no.~78.} Hij trouwde op 14~mei 1617 met Maeyken Gerrits uit Haarlem. Zij woonden
in de Zijlstraat. In 1650 testeerden zij ten gunste van hun gereformeerd
gedoopte kinderen Elijsabeth, Jan, Pieter, Abraham, Gerrit en Annetgen. Van hen
was alleen Annetgen, de jongste, nog ongehuwd; zij had recht op een uitzet van
\f300.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 413, f~XVIII\vo, 3~oktober 1650.} In 1633 was Jan
vinder van het blauwweversgilde en ook is hij kiesman geweest voor de
keurmeesters van het lange garen.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Rood 216, f~127\vo,
19~oktober 1633. Gildenarchieven Haarlem 165, {\em Tot discretie van myn Edele
Heeren\/}, z.d.} Samen met Thomas Dircx Licent (uit Liessel) verkocht hij in
1642 voor \f1000 een huis in het voormalige Annaconvent in de
Annastraat.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-62, f~LXXVI, 25~maart 1642.}
\item Jan Jans, jonggezel uit Doersen, Deuren, Dueren, Doeren (Deurne), trouwde
op 2~mei 1589 met Styntgen Jans. Zij lieten in 1594--1607 vijf kinderen
gereformeerd dopen. In 1592 kocht Jan van Doeren (dezelfde?) voor \f690 een huis
in de Zijlstraat.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-172, f~171.}
\item Jans Jans, linnenwever van bij Eindhoven, vrijgezel, woonachtig bij
Gysbert van Breda, werd in 1587 lidmaat van de gereformeerde gemeente. Getuige
was Aert Roelofs [uit Aarle-Beek].\zn{\kr 98, p.~76, 3~juli 1587.} Met zijn
vrouw Tryntgen Jans uit Zylst bij Eindhoven (Zeelst) testeerde hij in
1583.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 31, f~CXIX, 29~juni 1583.} Van Henrick Aerts,
linnenwever uit \db, huurde zij in 1583 voor \f40 per jaar een huis in de
Achterkamp.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 31, f~CLVIII, 31~december 1583.}
\item Jan Janss, linnenwever uit Eindhoven, trouwde op 27~januari 1585 als
vrijgezel met Mayken Hendricx, weduwe uit Eindhoven (in feite afkomstig van
Stratum). Hij was een zoon van Jan Alaerts en is geboren rond 1565.\zn{\nha,
\sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e O114, f~XVIII, 6~september 1589.} Toen Mayken
ziek was in 1594, testeerden zij en Jan ten gunste van haar voordochter Tryntgen
Korstiaens en nadochter Dingen Jans. Zij woonden aan de Oude Gracht.\zn{\nha,
\ona\ Haarlem 10, f~\4XXXII, 30~mei 1594.} In eerste echt was Mayken getrouwd
geweest met Cristiaen Lenaerts uit Venlo. Zij had een broer (Abraham) en een zus
(Hilleken, gehuwd met Henrick Thielants ofwel Tielemans uit Eindhoven) te
Haarlem.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 32, f~CXCVI, 15~februari 1586.
\item Jan Jans uit Eindhoven en Cornelia Jans lieten in 1602 hun zoon Aert
gereformeerd dopen.
\item Jan Jans uit Eindhoven en Seliken Willems lieten in 1603--1618 vijf
kinderen gereformeerd dopen. Mogelijk is hij identiek aan Jan Jans van den Berge
uit Eindhoven, die in 1625 een procureur benoemde.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-5,
f~99, 30~januari 1625.}
\item Jan Jans\zn{\nha, \ora\ Haarlem 78-9, f~LXXI, 22~juli 1613.}, linnenwever
uit Geldrop (ook genoemd van Gelder en van Brabant, dus afkomtig van Geldrop bij
Eindhoven) tussen de Kruispoort en de Janspoort, trouwde op 4~juli 1593 met
Pieryna Willems Dury uit Rijsel en werd in 1600 lidmaat van de gereformeerde
gemeente.\zn{\kr 99, p.~56, 5~juli 1600.} Hij machtigde in 1594 zijn zwager

Wouter Jans van Veldhoven om te Tongelre \f100 in incasseren.\zn{\nha, \sa\
Haarlem, Restant Ensched\'e O114a, f~LXXIX, 26~januari 1594.} Jan Jans alias de
Wael uit Geldrop was in 1615 timmerman te Haarlem.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 76,
f~XCIX, 19~augustus 1615.} Pietergen Willems, weduwe van Jan Jans van Geldrop
alias de Wael, geassisteerd door haar voogd en zwager Symon Jans, verkocht in
1623 voor \f610 een huis in de Bereiderstraat.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-48,
f~CLXXIIII, 28~april 1623.} In 1638 constateerde de gereformeerde kerkenraad dat
Pierijntje ongeveer 14~jaar tevoren was `afgeweken tot de mennisten' en besloten
zij de zaak in de oude registers op te zoeken. Zij had namelijk te kennen
gegeven zich weer te willen verzoenen. Ook werd onderzoek gedaan onder haar
buren in de Vlamingstraat, waar zij in De Waterblom woonde.\zn{\kr 21, ongef.,
2~maart 1638; 16~maart 1638.}
%INVULLEN: in 1613 werd Pieter, zoon van Jan Jans van Geldrop en Ermken,
%gereformeerd gedoopt.
%In 1615 werd een kind van Jan Jans van Geldrop en Josijntjen Willems
%gereformeerd gedoopt.
\item Jan Jans uit Gemert in de Jansstraat tegenover de Janskerk werd in 1600
lidmaat van de gereformeerde gemeente.\zn{\kr 99, p.~50, 5~januari 1600.} In
1604 werd zijn zoon Abraham bij Iken Henricx gereformeerd gedoopt. In 1638 en
1640 was hij gegoed in de Wester Bogaardstraat.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-58,
f~XXXVIII, 5~februari 1638. \ora~76-60, f~XLIX\vo, 11~februari 1640.}
\item Jan Jans uit Gestel, ook van Eindhoven genoemd, was gehuwd met Maritgen
Thijs. Hun kinderen werden in 1585--1601 gereformeerd gedoopt. In 1604 werd
Johannes, zoon van Jan Jans uit Gestel (dezelfde?) en Marij Pauwels gereformeerd
gedoopt.
\item Jan Jans\zn{\nha, \ora\ Haarlem 82-2, ongef., 19~juni 1627. \ona\ Haarlem
117, f~128, 29~juni 1625.}, linnenwever uit Gestel, geboren rond 1564\zn{\nha,
\sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e O114a, ff~CIII en CIII\vo, 21~juli 1594.},
trouwde op 10~oktober 1585 als vrijgezel met Lyntgen Willems, jongedochter uit
Eindhoven. In 1603 bewees hij als weduwnaar het moederlijke erfdeel ter waarde
van \f100 aan zijn kinderen Jan (16~jaar), Willem (14~jaar) en Lysbeth
(12~jaar), die werden bevoogd door hun ooms Laurens Willems uit Eindhoven en Jan
Adriaens uit Woensel. Voorts beloofde hij hen te zullen blijven
opvoeden.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 42, f~CLIIII\vo, 17~februari 1603.} In 1601
kocht hij voor \f800 een huis in de Kleine Houtstraat.\zn{\nha, \ora\ Haarlem
76-33, f~LXXI, 14~maart 1601. \ora~78-7, f~CLXVII\vo, 4~juni 1607.} Daar woonde
hij, toen hij in 1625 lidmaat werd van de gereformeerde gemeente.\zn{\kr 100,
p.~286, 28~maart 1625.} Samen met de linnenwever Goort Lamberts kocht Jan rond
1610 een huis in de Jacobijnestraat.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e
O114b, f~XXXII, 11~mei 1610.} Hij hertrouwde in dat jaar op 11~februari met
Aelken Tilemans uit Geldern; hij woonde toen in de Kleine Houtstraat. Met Claes
Henricx van Hoochvelt, kaffawerker te Amsterdam, verkocht hij in 1630 voor
\f1100 een huis in het Klein Heiligland.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-52,
f~\2XV\vo, 13~februari 1630.} In 1631 testeerde hij nogmaals, weer ten gunste
van zijn kinderen Jan, Elisabeth en Willem, van wie de laatste een {\em
inordentelijck ende gedebaucheert leven\/} leidde. Hij woonde toen in de Kleine
Houtstraat.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 102, f~XXVIII, 22~februari 1631.} Jan en
Aelken testeerden in 1637 ten gunste van hun kinderen Jan en Lysbeth. Als weduwe
zou Aeltjen levenslang de huur mogen trekken van hun huis aan de
Kraaienhorstergracht. Zij woonden in de Kleine Houtstraat, toen zij testeerde
ten gunste van haar broers Goort en Pieter Tielmans en aan Aeltgen Jans, dochter
van haar stiefzoon Jan Jans van Gestel de jonge, een legaat van \f25
vermaakte.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 166, f~48, 28~januari 1637.} In de Kleine
Houtstraat verkocht hij in 1638 voor \f800 een huis.\zn{\nha, \ora\ Haarlem
76-58, f~XCIIII\vo, 9~april 1638. \ora~78-14, f~CXLVIII\vo, 9~april 1638.}
Aelken Tielemans, weduwe van Jan Jans van Gestel de oude, testeerde nogmaals in
1643 te Rotterdam en in 1645 te Haarlem, waar zij op de Kraaienhorstergracht
woonde; de armen van de gereformeerde gemeente kregen \f200 en de voorkinderen

van haar man -- Aeltgen en wijlen Jan -- kregen legaten. Zij deelde in 1646 Jans
nalatenschap met haar stiefkinderen Jan Jans van Gestel de jonge en Lijsbeth
Jans van Gestel, gehuwd met Cornelis Adriaens; zij beloofden haar te zullen
onderhouden en een eerlijke begrafenis te bezorgen.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 174,
ff~145 en 145\vo, 16~oktober 1646.} Zij woonden buiten de Kleine Houtpoort op
het Twijndershofje.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 175, f~210, 16~oktober 1646.} In 1647
was zij wijlen.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 177, f~271, 4~maart 1645. \gar, \ona\
Rotterdam 159, no.~9, 28~oktober 1643. Vgl. \ona~153, no.~545, 29~maart 1647.}
Jan van Gestel de jonge was smalwever en nam leerlingen aan, die het eerste jaar
30~stuiver per gewerkte boom zouden verdienen en in het tweede
40~stuiver.\zn{\nha, Gildenarchieven Haarlem 292, ongef., 19~mei 1617; 6~mei
1619.}
%Jan senior sterft 1645/46
%Jan uit eerste huwelijk geb. 1587, heet Jan Jans van Gestel de jonge
%Jan uit tweede huwelijk: vide DTB
\item Jan Jans, vrijgezel uit Helmond, trouwde op 4~juli 1589 met Truyken
Willems\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e O114a, f~CXXII, 25~oktober
1594.}, jongedochter uit Wuntzell (Woensel). In 1603--1604 vertrokken zij naar
Amsterdam; tot dan hadden zij aan de Voldersgracht gewoond.\zn{\nha, \dtb\
Haarlem 47, p.~359, 16~maart 1603; p.~369, 14~maart 1604 en i.m., 21~maart 1604
(met zijn vrouw Truken).} Zij lieten in 1590--1601 en 1607--1611 kinderen
gereformeerd dopen te Haarlem, wat suggereert dat het vertrek slechts tijdelijk
was. Jan Jan Hermans [uit Helmond] verhandelde in 1611 of 1612 via Rotterdam
manufacturen naar Spanje\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e O114b,
f~CLXX\vo, 18~oktober 1619.}; onzeker is of het deze Jan of een van de volgende
betrof. Wel is het aannemelijk dat Jan Jan Hermans dezelfde is als Jan Jans van
Helmond die in 1607 als koopman te Amsterdam woonde.\zn{\gaa, \ona\ Amsterdam
125, f~158\vo, 20~augustus 1611. \ona~126, f~20, 24~november 1611.} In 1607 was
hij een van de bevrachters van De Gratie en De Gele Windhond, die met rogge en
tarwe van Zeeland en Delfshaven naar Lissabon zeilden.\gaa, \ona\ Amsterdam 107,
f~29vo, 2~mei 1607; f~158\vo, 12~september 1607.} Vier jaar later machtigde hij
een koopman te Antwerpen om wissels uit Lissabon te ontvangen.\zn{\gaa,
\ona~124, f~229, 19~november 1611.} Hij was assuradeur\zn{\gaa, \ona\ Amsterdam
254, f~418, 22~juni 1617.} en in 1615 bewindhebber van de {\sc voc.} In 1608 had
hij het huis De Gouden Eenhoorn aan het Singel bij de Blauwe Brug gekocht; het
werd in 1650 voor \f11.700 verkocht door (zijn zoon?) mr.~Jean van
Helmont.\zn{\gaa, Schepenen van Amsterdam, Kwijtscheldingsregisters 17,
f~115\vo, 2~mei 1608. Idem 44, f~13, 11~mei 1650.} Jan Jans van Helmont en zijn
vrouw Dieuwertgen Bickers, poorters van Amsterdam, die daar in 1609--1616 vier
kinderen gereformeerd lieten dopen, testeerden daar in 1612.\zn{\gaa, \ona\
Amsterdam 29, p.~333, 24~oktober 1612.}
\item Jan Jans van Helmond van Goch was gehuwd met Lysbet Jans, die in 1590
lidmaat van de gereformeerde gemeente werd.\zn{\kr 98, p.~105, 3~oktober 1590.}
In Goch wordt Jan van Helmont gezien als lidmaat van de gereformeerde gemeente
in 1576--1586. In 1576, tijdens de pestepidemie, werd hij aangesteld om de doden
te begraven.\zn{Van Booma, {\em Communio clandestina\/}, I, 216.} Hij was een
problematische broeder: in 1578 werd hij vermaand om zich te onthouden van
dronkenschap en er op toe te zien dat zijn vrouw en kinderen \ah neerstig [...]
arbeiden ende den kost te winnen, oft anders sall die gemeinte geoirsaekt sijn,
die handt terugge te trecken.''\zn{Van Booma, {\em Communio clandestina\/}, I,
218; vgl. 429: op 20~augustus 1581 werd zijn dochter Maria gedoopt; vijf weken
eerder had Jan Culman uit Helmond, die een slechte bezoeker was van de
godsdienstoefeningen, gevraagd om haar doop (p.~243); deze Jan Culemans was rond
1570 veroordeeld wegens ketterij door de Bloedraad (Verheyden, {\em Le Conseil
des Troubles\/}, 97). Erg standvastig was hij daarna niet in zijn gedrag, want
in maart 1580 werd hij van het avondmaal en de bedeling uitgesloten, maar drie
maanden later deed het consistorie hem een handreiking wegens de \ah kranckheit
sijner pesten''.\zn{Van Booma, {\em Communio clandestina\/}, I, 237.} Weer vier
jaar later werd hij weer door het consistorie verhoord, maar hij wist zich

vooralsnog vrij te pleiten.\zn{Van Booma, {\em Communio clandestina\/}, I, 294.}
In 1586 was het geduld van de broederen op en besloot het consistorie de
kerkelijke discipline tegen hem door te zetten tot hij van zijn zonden overtuigd
zou zijn.\zn{Van Booma, {\em Communio clandestina\/}, I, 304.} In de Helmondse
schepenprotocollen is sprake van Jan Gerit Cuylmans (Cuelemans) en zijn vrouw
Meryken (\rhce, \sa\ Helmond 3809, p.~427, 25~oktober 1564. \sa~3810, no.~171,
19~oktober 1566. Een Jan Cuijlmans zonder patroniem: \sa~3813, f~47\vo,
14~januari 1581.)} Jan verkocht in 1591 en 1592 te Haarlem het erfdeel van zijn
grootvader Geraert Cuelemans.\zn{\rhce, \sa\ Helmond 3815, p.~160, 1~december
1592. \nha, \sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e O114, f~CXLVII\vo, 2~april 1591.}
Hij of een van de volgenden kocht in 1591 een erf in de Voorkamp (in de
Molensteeg)\zn{\nha, \ora\ Haarlem 78-4, f~II$\rm^c$LXXXIX, 9~maart 1591. \ora\
Haarlem 76-29, f~XXIIII\vo, 9~maart 1591.}, verkocht in 1611 voor \f800 een
kamer aan de Oude Gracht\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-39, f~LXIX\vo, 12~februari
1611. Vgl. \ora~78-8, f~LXXXI, 11~februari 1610.}, verkocht in 1612 voor \f550
een huis aan de stadsvesten, kocht in hetzelfde jaar voor \f1735 een huis in de
Koningstraat\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-40, f~XIIII\vo, 9~januari 1612;
f~XXXV\vo, 23~januari 1612.}, verkocht in 1617 voor \f275 een kamer in de
Achterkamp\zn{\nha, \ora\ Haarlem 65-43, f~\2V\vo, 29~december 1617.} en
verkocht in 1620 voor \f500 een huis in de Minnebroederssteeg.\zn{\nha, \ora\
Haarlem 76-45, f~CXLIX, 10~januari 1620.}
\item Jan Jans\zn{\rhce, \sa\ Helmond 3824, f~200, 26~september 1615.} uit
Helmond handelde in 1601 en 1612 namens zijn vrouw Willemken Philips\zn{\nha,
\ona\ Haarlem 41, f~VI\vo, 25~januari 1601. \ona~49, f~CLXXII, 21~augustus 1612;
f~CLXXXVI\vo, 10~oktober 1612. \ona~76, f~CLXVIII, 1~september 1605. \ona~85,
f~LXXVII\vo, 20~juni 1614. \ona~120, f~53, 14~september 1632 \ona~132, f~XVIII,
8~augustus 1628. \ona~133, f~232, 15~september 1632. \ona~148, f~CX\vo,
14~september 1632. \rhce, \sa\ Helmond 3824, f~3, 28~juni 1614.} uit Maaseik.
Zij woonde in de Witte Herensteeg, toen zij in 1593 werd aangenomen als lidmaat
van de gereformeerde gemeente.\zn{\kr 98, p.~125, 8~januari 1593.} In 1615
woonden zij in de Koningstraat.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 78-9, f~\2LXXIII,
3~september 1615; vgl. f~LXX, 7~oktober 1613.} Zij testeerden in 1617 en stelden
toen hun cozijn Willem Willems Pariens aan als voogd over hun kinderen Hester,
Grietgen, Ydtgen, Abigael, Jan en Willemken.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 51, f~\2VII,
14~november 1617.} In 1606 werd Hans Adams ontslagen als pachter van de
bieraccijns en het molengeld van Haarlem en in plaats van hem werd Jan Jans uit
Helmond aangesteld; de pachtsom bedroeg \f23.300 en Gerrit en Aert Dircx
Schepers [uit Zeelst] waren zijn borgen.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Rood 211,
f~XLVIII\vo, 24~februari 1606.} In 1622 werd het kind van Dirckgen Goverts
Haecks nicht te vondeling gelegd voor de deur van Jan en Willemken.\zn{\nha,
\sa\ Haarlem, Rood 212, f~276, 7~mei 1622.} Als weduwe belastte Willemken in
1635, 1639, 1643 en 1644 haar huizen in de Witte Herensteeg en de
Koningstraat.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 78-14, f~V\vo, 22~februari 1635;
f~CLXXVI\vo, 8~april 1639. \ora~78-15, f~CLVIII\vo, 22~januari 1643; f~\2VI\vo,
27~oktober 1643; f~\2LXX, 19~november 1644.} In Helmond heette Jan voluit Jan
Jan Gelis (de oude of de jonge, want hij had een gelijknamige broer). Hij was
een zoon van Jan Jan Gelis en Joestgen Jans van Asten.\zn{\rhce, \sa\ Helmond
3824, f~199\vo, 22~september 1615. \nha, \ona\ Haarlem 36, f~\2I\vo, 22~april
1594.} In 1615 was hij voogd over de onmondige kinderen van Goert van Lanckvelt
en zijn zus Hilleken Jan Gelis\zn{\rhce, \sa\ Helmond 3824, ff~200\vo en 201,
26~september 1615.}, van wie in 1632 Jan Goverts, linnenwever te Alkmaar,
erfgenaam was van zijn te Nijkerk INVULLEN:N.bijGeldern? overleden zus
Lijntje.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 133, f~211\vo, 25~juni 1632.} Van de kinderen
uit dit huwelijk trouwde Abigael met Cornelis van der Vorst, Hester met Lambert
Michiels (uit Gemert), Willemken met Jan Adams (uitdrager van lijnwaad uit
Eindhoven), Grietken met Henrick Jans van Eethen (blauwwever uit
Eindhoven).\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-67, f~XXIIII\vo, 6~februari 1650.}
\id In 1593 was Jan Jans uit Helmond getuige bij het testament van Ghysbert
Willems, linnenwever uit Woensel.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 36, f~LXIII, 2~juni

1593.} En in 1590 kocht Jan Jans uit Helmond een huis in de Klerksteeg voor
\f725 en een huis in de Witte Herensteeg voor \f400 en een kwart in de lasten
van \f85.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-170, f~164\vo; f~199.} Of het telkens
dezelfde persoon betrof, is twijfelachtig: in 1592, 1592, 1595 en 1599 werden
vier Helmonders met de naam Jan Jans lidmaat van de gereformeerde gemeente:
\bkk{0}
\item Jan Jans buiten de Janspoort.\zn{\kr 98, p.~117, 27~maart 1592.}
\item Jan Jans in de Witte Herensteeg met attestatie van Susteren.\zn{\kr 98,
p.~118, 27~maart 1592.}
%INVULLEN:huis 1590, trouwt 1602; Willemken Philips 1593 in die straat
\item Jan Jans in de Minderbroedersteeg.\zn{\kr 98, p.~146, 6~januari 1595.}
Mogelijk was hij identiek aan de linnenwever Jan Jans uit Helmond die
in 1611 een huis kocht in deze steeg.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-39,
f~\2CLX, z.d. (tussen de akten van december 1611).}
%INVULLEN:verk. 1620 huis die straat
\item Jan Jans aan de Voldersgracht.\zn{\kr 99, p.~49, 8~oktober 1599.} Deze
vertrok in 1603 en met zijn vrouw Truken in 1604 naar Amsterdam.\zn{\nha,
\dtb\ Haarlem 47, p.~359, 16~maart 1603; p.~369, 14~maart 1604.}
\ekk
\parno En dan was er nog:
\bkk{4}
\item Jan Jans uit Helmond, soldaat, bekende in 1597 ten overstaan van de
gereformeerde broederen zich te hebben schuldig gemaakt aan
dronkenschap.\zn{\kr 17, p.~210, 29~juni 1597.}
\ekk
%INVULLEN: \dtb 47, p. 359 en/of 369, 1603 en/of 1604.
\item Jan Jans, vrijgezel uit Helmond, trouwde op 5~september 1593 met Grietken
Pieters, jongedochter uit \db. In 1594--1603 werden hun vijf kinderen
gereformeerd gedoopt.
\item Jan Jans, jongman uit Helmond, trouwde op 12~februari 1602 met Elsken
Diderix, jongedochter uit Eindhoven; zij woonden in de Witte Herensteeg. In
hetzelfde jaar kocht een Jan Jans uit Helmond (die ook identiek kan zijn aan een
van de vorigen of volgenden) voor \f250 een huis aan de stadvesten.\zn{\nha,
\ora\ Haarlem 76-33, f~II$\rm^c$I\vo, 26~januari 1602.}
\item Jan Jans uit Helmond en Stijnken Jans lieten in 1604 hun zoon Isaac
gereformeerd dopen.
\item Jan Jans, linnenwever uit Helmond in de Jansstraat, trouwde op
11~januari 1605 als vrijgezel met Janneken Lenaerts, jongedochter uit Goch in de
Grote Houtstraat. Zij testeerden in 1608 op haar ziekbed in hun woning aan de
Oude Gracht, waarbij haar vader als kandidaat-erfgenaam werd genoemd.\zn{\nha,
\ona\ Haarlem 47, f~XXVIII\vo, 21~december 1608.}
\item Jan Jans\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-41, f~LXXXIII, z.d. (tussen de akten
van maart 1613. \ora~82-1, ongef., 7~februari 1614.}, linnenwever uit Mierlo,
kocht in 1604 voor \f400 een huis aan de stadsvesten.\zn{\nha, \ora\ Haarlem
76-34, f~II$\rm^c$XVII, 13~januari 1604. \ora~78-7, f~LXXV, 13~januari 1604.} In
1613 kocht hij van Jan Jacobs uit Helmond voor \f1075 een huis met een
weefwinkel in de Breesteeg.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-41, f~LXVIII\vo, 1~maart
1613.} In 1601--1615 werden vijf kinderen uit zijn huwelijk met Janneken
Mattheeus gereformeerd gedoopt. Janneken is geboren rond 1542.\zn{\nha, \ona\
Haarlem 47, f~XXX, 29~december 1608.}
\item Jan Jans van Creyl\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e O114a,
f~CXXXIIII\vo, 7~januari 1595; f~\2LVIII\vo, 7~november 1596. O114b, f~VII\vo,
30~april 1609. \ora\ Haarlem 47-2, ongef., 22~december 1589; 6~juli 1592;
24~maart 1593; 2~februari 1595; 23~september 1595. \ora~76-39, f~CXVI, 7~maart
1611. \ora~76-47, f~\2XXXVII, 20~april 1622. \sa\ Haarlem, kast 32-13, rekening

1610, f~XXXII\vo. In \rhce, \ora\ Tongelre 2, f~16, 16~november 1569, en \na,
Nassause Domeinraad 9371, f~LVI\vo, wordt tegen 1600 een Jan Jans Thomass van
Creyelt genoemd. Vgl. \rhce, \ora\ Gestel 424, f~16\vo, 20~december 1577, en
\ora\ Eindhoven 1549-II, f~56\vo, 14~maart 1574 (Jan Thomassen van Creyelt
bekent \f53 schuldig te zijn); f~152, 9~maart 1580 (hij heeft een vordering te
Hedel). Het is niet altijd mogelijk te Haarlem Jan van Creyl senior en junior te
onderscheiden: in het huis van Jan van Creyl de oude woonde volgens een
verklaring uit 1601 wijlen Mayken de Knape van Schoten in de Kempen (\nha, \ona\
Haarlem 41, f~XXXIIII, 27~maart 1601). De oude kocht in 1603 een erfenis te
Gestel, gekomen van de te Haarlem overleden Grietgen Jacobs uit Gestel, vrouw
van Lenaert Lenaerts uit Gemert, bij wie hij voor \f49 in het krijt stond voor
geleverd garen (\ona~42, f~\2XL, 26~juni 1603). Een Jan van Creyl was in 1577 de
echtgenoot van Jenneken Maximiliaens Bardoel uit Grave (\bhic, \ora\ Grave 250,
p.~237, 13~maart 1577). Van Booma, {\em Communio clandestina\/}, II, 5.} uit
Oerle, koopman en factoor van Silezisch garen\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant
Ensched\'e O114, f~II$\rm^c$XLIIII, 13~juli 1592. \ona\ Haarlem 36, f~\2XXI,
7~juni 1594. \ona~46, f~CXCVI, 13~juni 1608. \ora\ Haarlem 78-5,
f~II$\rm^c$XXVI\vo, 1~mei 1596. \ora~78-6, f~CLXI\vo, i.m., 28~juli 1603.},
geboren omstreeks 1551\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e O114,
f~CLXXIIII\vo, 7~september 1591. Oudemannenhuis Haarlem 29, 31~augustus 1609.},
woonde voor zijn vestiging te Haarlem te Goch\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant
Ensched\'e, doos~68, II-2420A, 27~november 1589. Van Booma, \ah `Eene
christliche gemeyne ende heerlicke herberge'\/'', 87.}; zijn dochters Janneken
en Josyna zijn daar geboren. Op 11~mei 1573 werd hij op voorspraak van Dierick
Anthonis uit \db\ als lidmaat van de geheime Gochse gemeente aangenomen; hij
woonde toen in de Vo{\ss}stra{\ss}e.\zn{Van Booma, {\em Communio clandestina\/},
I, 186.} Van 1579 tot in 1585 was hij als diaken en wellicht ook als ouderling
lid van de kerkenraad\zn{Van Booma, {\em Communio clandestina\/}, I, 127, 233293 passim, 298, 443; II, 3, 4.} Hij speelde een rol bij de catechesatie en in
1583 collecteerde hij voor een Nijmeegse diaken, die te \db\ gevangen zat\zn{Van
Booma, {\em Communio clandestina\/}, I, 278, 279, 295.} In Haarlem behartigde
hij meermalen belangen van de Gochse gemeente.\zn{Van Booma, {\em Communio
clandestina\/}, I, 310-313, 333.} Zijn eerste vrouw heette Jenneken.\zn{Van
Booma, {\em Communio clandestina\/}, I, 429.} In 1587 werden hij en zijn vrouw
Truyken Lamberts met attestatie van Goch lidmaten van de gereformeerde gemeente
te Haarlem\zn{\kr 98, p.~71, 1~juli 1587.}; Hij was ouderling in 1589--1590,
1596--1597 en 1603-1604 en vertegenwoordigde in 1590 en 1603 (als Jan Verkreil
en Vercreel) de classis van Haarlem op provinciale synodes.\zn{Spaans, {\em
Haarlem na de Reformatie\/}, 284. \kr 18, p.~106, 1~juni 1603. Reitsma en Van
Veen, {\em Acta\/}, I, 154, 325, 342.} Hij was lid van de oude schutterij van
Haarlem.\zn{\nha, Schutterij Haarlem 29-1, ff~7, 36\vo (Jan Jans, 1600), 37\vo
(Jan, 1600), 49\vo (Jan, 1603), 64 (Jan, 1606, op 1~november 1607 ontslagen
wegens zijn hoge leeftijd).} In 1613 verkocht hij voor \f600 aandelen in de {\sc
voc} (kamer van Enkhuizen).\zn{\gaa, \ona\ Amsterdam 130, f~54, 14~januari
1613.} Hij kocht in 1588 voor \f900 een huis aan de Oude Gracht.\zn{\nha, \sa\
Haarlem, kast 19-168, f~143.} Als Jan van Creyl de oude kocht hij in 1601 van
Jacob Gerrits uit Helmond een kamer in de Voorkamp.\zn{\nha, \ora\ Haarlem
76-33, f~CXXIX\vo, 1~december 1601.} Hij was getuige bij het testament van
Niclaes Joosten uit Strijp, linnenwever.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 33, f~CIIII,
7~augustus 1587.} In 1590 werd hij benoemd tot executeur-testamentair van Pieter
Thomas uit Eindhoven.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 34, f~II$\rm^c$XI\vo, 26~september
1590.} Toen hij in 1593 een koopman te Middelburg machtigde, traden als getuigen
de Haarlemse kooplieden Ruth Michiels en Ruth Laurens op\zn{\nha, \ona\ Haarlem
36, f~XXXIIII, 11~maart 1593.} (van wie de laatste uit Eindhoven kwam).\zn{Vgl.
\nha, \ona\ Haarlem 36, f~XL, 24~maart 1593: Jan is getuige voor Ruth Laurens
uit Eindhoven.} Hij beloofde in 1595 \f100 te betalen aan Jan Veerling te
Goch\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e O114a, f~CXXXIIII\vo, 7~januari
1595.} en in 1617 had hij een vordering te Dokkum.\zn{\nha, \sa\ Haarlem,
Restant Ensched\'e O114b, f~CXLV\vo, 17~november 1617.} In 1594 getuigde hij bij
het testament van de weduwe van Joachim van Eyck uit Oss.\zn{\nha, \ona\ Haarlem
36, f~CLXXVII, 19~februari 1594.} Samen met zijn vrouw Truytgen Lamberts alias

Elen\zn{\nha, \ona\ Haarlem 42, f~LXXXIII\vo, z.d. (oktober 1602): zij legt een
verklaring af over de bereikbaarheid van een beemd te Gestel.} uit Gestel,
geboren rond 1543, en met Lambert Cornelis en diens vader Cornelis Lamberts,
beiden eveneens uit Gestel, machtigde hij in 1595 Aernt Willems van Hostadt
aldaar in de nalatenschap van haar en Cornelis' ouders Lambert Elias en Aeltgen
Elen.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e O114a, f~CXCI, 27~oktober 1595.}
Hij machtigde in 1595 Frans Janss uit Roy (Sint-Oedenrode) te verrekenen met
Henrick de Wolf te Hasselt voor geleverd `langgaren' en in 1603 leverde hij lang
garen aan Willem Henricx, linnenwever uit Dommelen.\zn{\nha, \sa\ Haarlem,
Restant Ensched\'e O114a, f~CXCIIII\vo, 17~november 1595. \ora\ Haarlem 78-7,
f~VIII\vo, 28~maart 1603.} In 1604 en 1618 maakten Jan en Truytgen testamenten.
Legaten gingen de kinderen van zijn overleden (voor?)dochter Digna van Creyl
(moeder van Janneken Smuysers, die was gehuwd met Meynert Gaven), naar Truytgens
neef Lambert Cornelis en Lyntgen Diricx, dochter van haar zus.\zn{\nha, \ona\
Haarlem 26, f~CLXXI, 27~november 1618. \ona~43, f~CXLII\vo, 24~februari 1604;
f~II$\rm^c$XXVII\vo, 29~juli 1604.} Het hofje van de Bakenesserkamer ontving
\f350, op voorwaarde dat de daar opgenomen Maeijcken Lamberts er levenslang de
rente van mocht trekken.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Grote lade 5-2-5, rekening van
1635, sub uitgaven.} Andere kinderen van Jan waren Janneken van Creyl
(Vercreyl), als jongedochter uit Goch in 1609 gehuwd met de linnenwever of
\mbox{-han}\-de\-laar Willem Gerrits Winckelman uit Rijssen in Twente en in
1626--1632 diens weduwe\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Rood 211, f~\2XXIIII\vo,
10~november 1612: hij wordt aangesteld tot keurmeester namens de Brabanders van
het lange garen.}, Josyntgen\zn{Van Booma, {\em Communio clandestina\/}, I,
429.}, dochter uit het eerste huwelijk, in 1581 te Goch gedoopt en in 1605 te
Haarlem gehuwd met Gerrit Verstegen uit Goch, en Lysbeth, gehuwd met Aert
Snoecx.\zn{\kr 99, p.~19, 4~april 1597 (zij wordt met attestatie van Goch
gereformeerd lidmaat). \ora\ Haarlem 76-50, f~\2LXVI, 26~december 1626.} Zij
verkochten in 1632 voor \f2900 een huis op de hoek van de Oude Gracht en het
Groot Heiligland en voor \f2325 het huis daarnaast.\zn{\nha, \ora\ Haarlem
76-53, ff~\2X en \2XI\vo, 2~januari 1632.} Jan was in 1606 een van de
loterijmeesters van de grote loterij.\zn{\nha, Oudemannenhuis Haarlem 3-63.} Hij
verklaarde in 1625 geen \f2000 rijk te zijn, zodat hij werd ontslagen van de
kapitalistentax.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Rood 214, f~213, 17~juli 1625.}
\item Jan Jans\zn{In de eerste week van 1609 overleed te Haarlem Jan Jans
Oorschot, boekverkoper op de Grote Markt, afkomstig uit Alkmaar. Zijn dochter
Elysabeth bij Maryken Cornelis was op 21~maart 1607 gereformeerd gedoopt met als
peter Jan van Oorschot (Laceulle-van de Kerk, {\em De Haarlemse drukkers\/}, 95,
353.). Enkele in dit lemma genoemde akten kunnen op deze Jan van toepassing
zijn.} uit Oirschot in de Korte Margarethastraat werd in 1596 lidmaat van de
gereformeerde gemeente.\zn{\kr 99, p.~11, 12~juli 1596.} In 1606 kocht hij zeven
loten voor het oudemannenhuis onder de spreuk: {\em Drie schouten sonder
genaede, drie schepens quaet van raede, drie paepen wreet en rijck, sijn negen
duijvels opt aertrijck.\/}\zn{\nha, Oudemannenhuis Haarlem 3-71, no.~37.} Jan
Jans uit Oerschot in Brabant, ook afkomstig genoemd van Aertschot (Aarschot),
67~jaar oud, werd in 1632 opgenomen in het oudemannenhuis. Zijn kinderen
betaalden voor hem \f70.\zn{\nha, Oudemannenhuis Haarlem 39, f~37\vo,
19~november 1632; f~38. Vgl. \ora\ Haarlem 76-41, f~XCVII\vo, 30~maart 1613: Jan
Jans, linnenwever uit Aarschot, koopt voor \f700 een kamer in de Achterstraat.
\ora~76-55, f~XXIII\vo, 13~januari 1634: hij koopt een huis in de Beekstraat.}
\item Jan Janss, linnenwever uit Riethoven, machtigde in 1600 zijn zwager Pieter
Henricxs te Veldhoven en Jan Geryt Stappers te Riethoven om te Riethoven zijn
zaken te regelen.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 40, f~CXXI, 19~juni 1600.} Hij kan
identiek zijn geweest aan Jan Janss uit Reythoven (Riethoven) bij de Grote
Houtpoort aan de stadsvesten, die in 1592 lidmaat werd van de gereformeerde
gemeente\zn{\kr 98, p.~121, 7~oktober 1592.}, en aan Jan Jans van
Doorne\zn{\nha, \ona\ Haarlem 41, f~XXXVI\vo, 2~april 1601. \ona~49, f~\2V\vo,
29~december 1612. \ona~125, f~LVI, 13~januari 1625. Vgl. \ora\ Haarlem 47-5,
f~33, 11~januari 1623: Jan van Doorne van Riethoven.}, linnenwever uit

Riethoven, die op 27~augustus 1602 als vrijgezel trouwde met Grietgen Willems
van Ersel, jongedochter uit Eindhoven, dochter van Willem Dircxs van Hersel,
linnenwever te Haarlem, en Syken Gysbrechts. Hun kinderen Gysbrecht en Syken
erfden van hun grootvader Willem van Hersel onder meer een weefgetouw. Grietgen
hertrouwde op 12~februari 1617 met de weduwnaar Jan Willems; zij woonden toen te
Harenkarspel. In 1647 heette Geertruyt van Doorne, `bejaarde dochter', de
ge\"institueerde erfgenaam van haar oom Dirck van Herssel.\zn{\nha, \ora\
Haarlem 76-65, f~\2LXXII\vo, 14~september 1647.}
\id In 1606 woonde Jan Jans van Doorn in de Zuiderstraat. Hij kocht toen voor
6~stuiver een lot in de grote loterij, evenals Geertruyt van Dorn (zijn vrouw?),
die in dezelfde straat woonde.\zn{\nha, Oudemannenhuis Haarlem 3-35, nrs.~65,
66.} Jan Jans van Doorne was in 1622--1624 en 1630 diaken van de gereformeerde
kerk\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Rood 213, ongef., 4~april 1623; 20~maart 1630;
tussen april en mei 1631. Kerkenraad Haarlem 20, ongef., 6~maart 1622; 17~maart
1624.} en in 1628--1629 keurmeester van het lang garen.\zn{\nha, \sa\ Haarlem,
Rood 213, ongef., 18~november 1628.}
\item Jan Jans uit Stippent of Typpent bij Helmond (Stiphout) trouwde op
1~november 1587 met Willemken Josephs of Joosten, jongedochter uit \db. Hij
woonde op het Voldersveld achter De Drye Leli\"en, toen hij in 1598 lidmaat werd
van de gereformeerde gemeente.\zn{\kr 99, p.~36, 10~juli 1598.} Zijn kinderen
bij Willemken liet hij in 1590--1598 gereformeerd dopen. Hij tekende op
8~oktober 1600 ondertrouw met Meinsje Pieters bij de Helmondsteeg, weduwe van
Jan Diricks uit Kampen; hij woonde toen in de Veststeeg. Het huwelijk ging niet
door, omdat hij een week later werd ontboden bij de kerkenraad, die hem
voorhield dat zijn verloofde {\em van te vooren in groot oneerlicheyt geboeleert
heeft ende kinderen geteelt\/}. Tevens werd hij vermaand om zijn herbergbezoek.
Drie maanden later bekende Jan zijn herbergbezoek en beloofde hij beterschap;
als hij zich goed zou gedragen, zou hij weer in genade worden aangenomen.\zn{\kr
17, p.~329, 15~oktober 1600; p.~340, 21~januari 1601.} Nogmaals trouwde hij op
7~december 1603, dan met Betken Lupaert(s) uit Gent, weduwe van Laureijs
Verecken; toen woonde hij in de Achterkamp.\zn{Vgl. \nha, \dtb\ Haarlem 47,
p.~367, 23~november 1603.}
\item Jan Jans\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-3, f~XXIII\vo, 30~juli 1597. \sa\
Haarlem, Rood 210, f~\2XLII, 19~juli 1601.}, linnenwever uit Stratum (ook
genoemd van Eindhoven), kocht in 1591 voor \f800 een kamer met koestal, hooiberg
en plaats en in 1597 voor \f650 een huis in de Voorkamp.\zn{\nha, \sa\ Haarlem,
kast 19-171, f~181. Kast 19-177, f~183\vo. \ora\ Haarlem 76-29, f~XLII, 28~april
1591.} Een schuur in de Voorkamp verkocht hij in 1594 voor \f850\zn{\nha, \sa\
Haarlem, kast 19-174, f~195\vo. \ora\ Haarlem 76-30, f~\2XXXCIX, 31~december
1594.} en in 1611 kocht hij voor \f1000 een huis aan de Burgwal, dat hij in 1612
voor hetzelfde geld verkocht.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-39, f~\f2LV, 19~december
1611. \ora~76-40, f~XXVIII\vo, 17~januari 1612. \ora~78-8, f~\2XXX, 26~september
1611.} Hij was in 1597 getuige voor Pieter Pieterss uit Mierlo\zn{\nha, \ona\
Haarlem 38, f~CLXXXVII, 15~november 1597.} en in 1601 voogd van de weduwe van
Jacob Willems uit Breda.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 41, f~LXXXIII\vo, 12~juli 1601.}
In 1609 leverde hij kamerijksdoek te Utrecht.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant
Ensched\'e O114b, f~XIIII\vo, 23~september 1609.} Hij was gehuwd met Maritgen
Henrix, met wie hij in 1594 op haar ziekbed testeerde, waarbij zij beschikte ten
gunste van haar dochters Tryntgen Korstiaens en Digne Jans.\zn{\nha, \ona\
Haarlem 10, f~\4XXXII, 30~mei 1594.} In 1599 hertrouwde\zn{\nha, \ona\ Haarlem
14, f~\2LXVII, 20~november 1599.} hij met Grietgen Servaes\zn{\nha, \ona\
Haarlem 14, f~\2LXVII, 20~november 1599.}, dochter van Servaes Jans van Retie
uit Eindhoven (zie aldaar). In 1617--1619 woonde hij in Leeuwarden; in 1617
machtigde hij zijn neef Wouter Bierens [uit Stratum; zie hierna] om zijn
Haarlemse vorderingen te innen.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 51, f~\2XXI\vo,
30~december 1617.} Zijn weduwe Grietgen Faessen\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-35,
f~II$\rm^c$II, 20~april 1606; f~II$\rm^c$XVI, 7~mei 1606; f~II$\rm^c$XXXV,
12~oktober 1606. \ora~76-51, f~\2LII, 18~juli 1628. \ona\ Haarlem 99, f~\2IX,

1~december 1628. \ona~167, f~19, 2~februari 1638.} werd in 1626 met attestatie
van Beverwijk gereformeerd lidmaat\zn{\kr 100, p.~308, 10~april 1621.}; haar
kinderen waren in 1613--1622 gereformeerd gedoopt. Zij belastte in 1624 en 1639
haar huis en kamer op de hoek van de Oude Gracht en de Voorkamp en in 1625 en
1629 haar huis in de Frankesteeg\zn{\nha, \ora\ Haarlem 78-12, f~II, 12~januari
1624; f~XCIX, 7~juni 1625; f~\3XXVIII, 7~juni 1629. \ora~78-14, f~CLXXV\vo,
4~april 1639.} en verkocht in 1629 land te Gestel bij Eindhoven.\zn{\nha, \ona\
Haarlem 132, f~L, 22~november 1629.} Voor \f2000 verkocht zij in 1640 een huis
aan de Oude Gracht op de hoek van de Voorkamp.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-60,
f~LXII, 12~februari 1640.} In 1632 verklaarde zij dat hun zoon Jan Jans van
Haarlem in 1619 naar Oost-Indi\"e was gevaren en omgekomen.\zn{\nha, \ona\
Haarlem 133, f~156, 7~januari 1632.} Zoon Heyndrick Jans stierf voor 1642
kinderloos te Sanl'ucar de Barrameda.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 57, f~239, 18~mei
1641.} De dochters Grietje en Saertje waren {\em innocent\/}.\zn{\nha, \ona\
Haarlem 218, f~79, 26~februari 1650.} Aan haar zoon Pieter Jans Retij\zn{\nha,
Schutterij Haarlem 31-3, ongef., 1639, 1642, 1645.} (die haar familienaam had
overgenomen) verkocht zij in 1642 voor \f4200 een huis in de Voorkamp\zn{\nha,
\ora\ Haarlem 76-62, f~XXIIII\vo, 27~januari 1642. \ona\ Haarlem 150, f~370\vo,
28~december 1649.}; hij was schoolmeester (in 1649 te Egmond-Binnen, in 1662 te
Amsterdam), gehuwd met Elizabeth Valcx en verkocht in 1645 voor \f5000 een huis
in de Wijngaardstraat.\zn{\kr 101, ongef., 6~juli 1640. \ora\ Haarlem 76-64,
f~III\vo, 9~januari 1645.} Deze kinderen verkochten in 1648, samen met hun
zusters Magdaleentgen, ongehuwd, en Annetgen, gehuwd met Willem Pieters, aan de
Lutherse gemeente voor \f1600 een huis met een tuin in de
Magdalenastraat.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-66, f~XLIII\vo, 18~april 1648.}
Annetgen was gehuwd met Willem Pieters, herbergier in het Hof van Oost-Indi\"e
aan de Kouwehoorn; zij testeerden in 1662.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 350, deel~4,
no.~46, 31~juni 1662.} Zoon Servaes Janssen Reti, koopman te Sevilla en naar
eigen zeggen geboren te Eindhoven, werd niet vermeld en was wellicht al
overleden.\zn{\rhce, \ora\ Eindhoven 2583, 29~maart 1632; 21~augustus 1632.} Uit
het eerste huwelijk stamde een dochter Dignum, die in 1607 ongeveer 20~jaar oud
was.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 78, f~CXLI, 28~augustus 1617.}
\item Jan Hans uit Strijp getuigde in 1594 bij de erfdeling tussen Jan Gerrits
uit Gestel en zijn kinderen bij Maryken Joachims.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 37,
f~LV\vo, 29~december 1594.}
\item Jan Jans van Luytelaer, {\em lywaetreeder\/} uit Strijp, trouwde op
5~april 1609 als jonggezel aan de Oude Gracht met Hendrickgen Joosten van der
Vennen, jongdochter uit Nunen in Brabant (Nuenen) in de Korte Houtstraat. In
1611 kocht hij voor \f1100 een huis in de Barrevoetestraat, naast Pieter Jans
uit Nuenen.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-39, f~CXL, 29~maart 1611.} Zijn vrouw werd
in 1612 lidmaat van de gereformeerde gemeente en woonde toen in de
Bogaardstraat.\zn{\kr 100, p.~51, 10~oktober 1612.} Zij was ziek, toen zij in
1612 testeerden. Uit zijn goederen in Brabant vermaakte Jan \f500 aan zijn
moeder Grietgen Janss. In 1613 herriepen zij het testament\zn{\nha, \ona\
Haarlem 49, f~CIIII, 17~april 1612; i.m. 6~juni 1613.} en in december 1614 was
Henrickgen wijlen.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 85, f~CLXVI\vo, 6~december 1614.} Jan
woonde in de Bogaardstraat, toen hij op 16~juni 1615 hertrouwde met Janneken
Dirx uit Haarlem. Als zijn weduwe (en hertrouwd met Marten Henricx) verkocht zij
in 1617 aan Jans schoonzoon Lucas Dircxs voor \f875 een huis op de hoek van de
Boomgaardstraat en Barrevoetzustersteeg (Barrevoetestraat).\zn{\nha, \ora\
Haarlem 76-43, f~CXLIII\vo, 21~juni 1617.}
\item Jan Jans uit Dilburch (Tilburg?), timmerman, zijn vrouw Geert Wouters uit
Zutphen, spinster, en hun acht maanden oude kind Jan kregen in 1583 bijstand,
evenals in 1585, toen zij een tweede kind hadden gekregen: Maritgen. Zij woonden
in de Ceciliasteeg bij de Spaarnwoudersteeg.\zn{\nha, Burgerweeshuis Haarlem 6,
f~XLII.}

\item Jan Jans\zn{\nha, \ona\ Haarlem 39, f~\2XLVIII, 6~september 1599. \ona~42,
f~CLXXX\vo, 1~april 1603. \ora\ Haarlem 47-2, ongef., 5~april 1593; 5~januari
1594; 1~maart 1596. \ora~78-6, f~XIIII\vo, 14~maart 1597; f~LII, 27~augustus
1597.} uit Waelderen (Waalre), koopman, factoor in lang garen\zn{\nha, \ona\
Haarlem 54, f~5\vo, 10~april 1601. \ona~71, ff~VII en VII\vo, 10~april 1601.
\ora\ Haarlem 78-5, f~CLIII, 23~januari 1596; f~CLV, 22~maart 1595;
f~\2XIIII\vo, 7~februari 1596; f~\2XVI\vo, 18~februari 1596; f~\2XX\vo, 13~maart
1596; f~\2XXV\vo, 27~april 1596; f~\2XLIIII\vo, 16~juli 1596.}, was een zoon van
Jan Dielis. Hij verkocht in 1591 voor \f425 en de lasten van \f125 een huis in
het Nieuwland.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-171, f~194. \ora\ Haarlem 76-29,
f~LXXII, 18~december 1591.} Samen met zijn zieke vrouw Lyntgen Jans uit Weert
testeerde hij in 1591. Legaten gaven zij aan de armen van Haarlem en Franeker en
aan familieleden. Goossen Willems uit Waalre was getuige.\zn{\nha, \ona\ Haarlem
35, f~LXXXVIII, 21~oktober 1591.} Met Machteltgen Jans de Leeuw uit Goch, zijn
tweede vrouw, testeerde hij in 1599 en 1604. De armen {\em der gemeente binnen
Haerlem daer mede hy eenich es inden gelove\/} (doopsgezinden) kregen in 1604
\f750, de armen van zijn geloof te Franeker \f100 en de gemene armen van Haarlem
\f50. Andere legaten gingen naar de voor- en nakinderen van zijn zus Lyntgen Jan
Delis (\f350), naar zijn zus Lysken, wiens moeder Janneken Cornelis was (\f250),
naar Janneken, Mariken en Styntgen, kinderen van zijn broer Jacob (\f300),
Pieter Joris, zoon van zijn zus Heylken (\f150), de kinderen van Jan Joris, zoon
van zijn zus Heylken (\f150), de kinderen en kleinkinderen van zijn halfzus
Aelken (\f100), Hans, Henrick, Jacob en Barbara Jacobs, kinderen van zijn broer
(\f250, \f300, \f300 en \f400), en Jan Willems als man van Geesken van Weert
(\f30).\zn{\nha, \ona\ Haarlem 43, f~II$\rm^c$XXXV, 10~augustus 1604.}
\item Jan Jans\zn{\nha, Burgerweeshuis Haarlem 6, f~XLI: in 1586 trok Jan Jans
uit Weert, 13~jaar oud, spoeler in de Wijngaardstraat, een eenmalige uitkering
wegens armoede.} uit Weert te Monnickendam ondertrouwde op 4~juli 1599 als
vrijgezel met Ruth Pieters, jongedochter uit Brussel tussen beide Kampen. Hij
woonde in de Gierstraat, toen hij in 1600 lidmaat werd van de gereformeerde
gemeente.\zn{\kr 99, p.~62, 6~oktober 1600.} Als linnenwever kocht hij in 1611
voor \f250 een kamer in de Bogaardstraat\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-39,
f~\2LXVI\vo, 23~november 1611.} en in 1613 voor \f213 een kamer in de
Bogaardstraat.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-41, f~VI\vo, 4~januari 1613.} In 1626
en 1632 belastte hij zijn huis in de Vlamingstraat, de laatste keer om een
schuld van \f150 te betalen aan de garenkoper Dirck Bardoel.\zn{\nha, \ora\
Haarlem 78-12, f~CLXXVIII\vo, 14~augustus 1626; f~CXCV, 22~oktober 1626.
\ora~78-13, f~CXXXI, 4~maart 1632.} Zijn huis in de Vlamingstraat met {\em eene
schoone weeffcamer daer achter\/} kocht hij in 1616 voor \f700 ren verkocht hij
in 1634 voor \f1050; in de akte van 1616 heette hij Jan Jans van Nuen, geboren
te Weert.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-42, \f3XXXIII\vo, 19~december 1616.
\ona~76-55, f~XVI, 10~januari 1634.} Hij of een naamgenoot stond in 1641 voor
\f110 in het krijt bij de erfgenamen van de garenkoper Jan Bruynings
Gerrits.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 137, f~XLIII, 3~december 1641.}
\item Jan Jans uit Westerhoven, geboren in 1574\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant
Ensched\'e O114b, f~XXXIII, 18~mei 1610.}, werd in 1618 toegelaten tot het
smalweversgilde en woonde toen in de Lakenstraat.\zn{\nha, Gildenarchieven
Haarlem 291, ongef., 23~mei 1618.} Hij machtigde in 1629 iemand te Londen om te
Colchester \f1272:10:0 te innen.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 132, f~XXXIII, 6~oktober
1629.} In hetzelfde jaar testeerde hij met zijn vrouw Susanneken Matheus van der
Vinck, met wie hij in april was getrouwd.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 147, f~CLX,
5~september 1629.} Zij testeerden in 1636; Jan had vier voorkinderen bij
Maeijcken Pieters.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 120, f~368, 10~juli 1636. \ona~134,
deel~I, f~CLXVII\vo, 15~juli 1636.} In 1639 testeerden zij nogmaals.\zn{\nha,
\ona\ Haarlem 135, f~\2XI, 10~november 1639.} Van zijn zoon Pieter kocht Jan in
1642 voor \f278:10:0 de helft van een huis op de hoek van Bogaardstraat en de
Westerstraat.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-62, f~XCIIII\vo, 11~april 1642. Vgl.
\ona\ Haarlem 64, ongef., 5~februari 1642.} In derde echt trouwde Jan op
11~januari 1643 met Judick Pieters uit Haarlem. Hij stond bekend als Jan Jans

van Westerhoven de oudste. Na zijn overlijden op 22~januari 1656 werd zijn
nalatenschap ge\"inventariseerd. Daarin bevond zich het huis De Groene Draak in
de Bogaardstraat, een huis in dezelfde straat op de hoek van de Westerstraat en
\f9200 aan obligaties (\f6800 ten laste van Adriaen Adriaen Cuijlmans, handelaar
in Fries garen, en \f2400 ten laste van Jan Jans van Westerhoven junior. Aan
de armen van de doopsgezinde gemeente van De Blok had hij \f600 vermaakt, aan
het kindertehuis van dezelfde gemeente \f400 en aan het Heilige-Geesthuis \f100.
Hij werd overleefd door zijn vrouw.\zn{\nha, \ona\ Haarlem ~195, f~334, 18~juni
1648. \ona~220, f~96, 29~januari 1656.}
%INVULLEN:wat is het Heilige-Geesthuis? Zie Spaans
Erfgenamen werden zijn kinderen (uit het eerste huwelijk) Jan en Pieter Jans van
Westerhoven en Jacobmijntge Pouwels, dochter van zijn dochter.\zn{\nha, \ona\
Haarlem 195, f~334, 18~juni 1648.} Zij verkochten in 1656 voor \f2050 een huis
in de Bogaardstraat.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-70, f~XXXIX\vo, 9~mei 1656.} Een
vierde kind was David Jans van Westerhoven.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 132,
f~CXXIIII\vo, 7~juli 1630. Vgl. \ona~61, f~244, 11~juni 1632.} Jan Jans van
Westerhoven de jonge was handelaar in Silezisch garen\zn{\nha, \sa\ Haarlem Rood
224, f~74\vo, 16~mei 1653. Rood 464, no.~12, z.d., geapostilleerd op 24~januari
1653. Gildenarchieven Haarlem 332, z.d. (in dorso 23~april 1653); Ontvangst van
de garenvaten, 14~maart 1652.} en dienaar en diaken van de Waterlandse gemeente
van de doopsgezinden.\zn{Van Gelder, {\em Het Menniste Haarlem\/}, 110, 111.}
Zoon Pieter was een probleemgeval: in 1661 werd hij innocent (zwakbegaafd)
genoemd\zn{\nha, Weeskamer Haarlem 83, f~74, 3~maart 1661.}, maar tien jaar
tevoren had zijn vader Pieter, {\em die hem met droncken te drincken seer
qualijck aenstelt ende hem seer grof verdriet aendoet\/}, in een van de
Haarlemse gijzelkamers laten opsluiten {\em om hem wat te bedaren\/} -- en wel
op kosten en risico van de vader.\zn{\nha, \sa\ Haarlem Rood 223, f~154\vo,
8~juni 1651; f~163, 21~juli 1651.} Hij werd na een half jaar ontslagen op
belofte van goed gedrag en onder de dreiging van detentie in het werkhuis
In juli 1655 werd hij nogmaals uit gijzeling ontslagen, maar een half jaar later
kwamen zijn vader en zijn broer Jan junior een levenslange opname als provenier
met {\em costcopinge\/} in het werkhuis overeen.\zn{\nha, \sa\ Haarlem 223,
f~205, 29~december 1651. Rood 224, f~245\vo, 26~juli 1655. Rood 225, f~28\vo,
30~december 1655; f~34, 10~januari 1656.} Hij had wel kinderen.\zn{\nha, \ora\
Haarlem 76-71, f~XXXVI\vo, 24~juni 1658.}
%Jans zoon Davidt Janss van Westerhoven te Rotterdam machtigde in
%1630 zijn vader Jan Jans van Westerhoven de oude en zijn broer Jan
%Jans van Westerhoven de jonge om te compareren voor de weeskamer te
%Haarlem aangaande de erfenis van zijn schoonvader Jan de Joncheere,
%vader van zijn overleden vrouw Lysbet en grootvader van zijn
%kind.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 132, f~CXXIIII\vo, 7~juli 1630. Vgl.
%\ona~61, f~244, 11~juni 1632.}
\item Jan Janss\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-2, ongef., 26~oktober 1593. \ora~47-3,
f~40\vo, 21~januari 1598. \ora~78-9, f~XCIII\vo, 30~januari 1614.}, linnenwever
uit Woensel (ook van Eindhoven genoemd) in het Crayenest, werd in 1587 lidmaat
van de gereformeerde gemeente.\zn{\kr 98, p.~70, 27~maart 1587.} Wellicht was
hij identiek aan de 15~jaar oude spoeler Jan Jans uit Woensel in de Kruisstraat,
die in 1584 een uitkering ontving.\zn{\nha, Burgerweeshuis Haarlem 6, f~XXXVII.}
Later was hij koopman.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-3, f~III\vo, 6~februari 1597.}
Op 23~december 1593 trouwde hij als vrijgezel met Yken Hendricx, jongedochter
uit Gennep. In 1598 hertrouwde hij met Anna Jans, jongedochter uit Wezel op de
bleek van Lodewijck van Dalen te Velsen, die in 1617 als weduwe haar huis in de
Gierstraat belastte.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 78-10, f~XVI, 20~april 1617.} Jan
was ongeveer 50~jaar oud, toen hij in 1594 getuigde bij een linnenvisitatie ten
huize van Dionijs Janss uit Woensel te Haarlem.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 10,
f~IIII$\rm^c$XXXV\vo, 1~juni 1594.} Hij woonde in 1593 in de Gierstraat\zn{\nha,
\ora\ Haarlem 47-2, ongef., 22~maart 1593; 30~augustus 1593.}; zijn huis daar
belastte hij in 1613.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 78-9, f~XVI\vo, 15~maart 1613.} In
1596 had hij zijn huis in de Nieuwe Molenstraat belast met \f83:12:0 wegens
schulden aan garenleveranciers.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 78-5, f~\2XLIIII\vo,

16~juli 1596.} Mogelijk was hij identiek aan Jan Jans van Acht (genoemd naar
onder Woensel), die in 1603 was geveld door de gave Gods en zijn testament
maakte in aanwezigheid van de ziekentrooster Aert Roeloffs van Aarle-Beek en van
Aernt Henricx en Michiel Ansems, beiden uit Helmond.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 42,
f~XXVIII\vo, 30~juli 1602. In \ona~192, deel~I, f~58\vo, 20~mei 1648, wordt
gerept van een Jan van Acht de oude alias Hensken van Acht en zijn zus IJtgen.
In 1577 hadden de kinderen van Jan van Acht en Anna Henrick Ywens, onder wie
Jan, te Eindhoven de ouderlijke nalatenschap gedeeld, waaronder het huis De
Leeuw (\rhce, \ora\ Eindhoven 1549, dl.~II, f~114, 5~juli 1577).}
\item Jan Jordens uit Gestel kreeg in 1593 een oude rekening gepresenteerd door
Willem Jan Goossens uit Eindhoven, eveneens inwoner van Haarlem. In 1579 of 1580
had Jans vader volgens Willem in zijn huis te Gestel twee webben van het getouw
hebben afgesneden, die aan hem toebehoorden. Jan Joordens zei dat afgemeen
bekend was dat soldaten dat hadden gedaan, maar Willem liet beslag leggen op
zijn geld.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e O114a, f~XX, 28~maart
1593.}
\item Jan Joosten uit Stratum woonde in 1606 te Haarlem.\zn{\nha, \ona\ Haarlem
45, f~LXVI\vo, 8~mei 1606.}
\item Jan Keldermans, vrijgezel Eindhoven in de Bogaardstraat, trouwde op
4~oktober 1609 met Anneken Allers, jongedochter uit Enkhuizen in de
Achterstraat. In 1614 werd hij gereformeerd lidmaat en woonde hij aan het Groot
Heiligland; Andries Keldermans [uit Riethoven] was zijn getuige.\zn{\kr 100,
p.~82, 10~oktober 1614.}
\item Jan Lamberts van INVULLEN, vlaskoper, kocht in 1589 voor \f326 een huis in
de Witte Herensteeg.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-169, f~146.} Hij was
vermoedelijk identiek aan Jan Lamberts, die gedurende 3~jaar factoor was van de
garenhandelaar Wijnant Woltrincx en vervolgens 10~jaar lang van diens neef en
collega Henrick Jan Goossens Rethy uit Eindhoven, in wiens huis Blokhuis van
Stavoren in de Damstraat hij had gewoond. In 1603 was Hilleken Jans zijn
weduwe.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 18, f~CXLVII, 26~augustus 1603.}
Jan Lamberts, linnenwever uit Eindhoven, bekende in 1613 en 1614 \f245:10:0 en
\f150 schuldig te zijn wegens de aankoop van langgaren. Hij verbond zijn huis
aan de Kraaienhorstergracht als onderpand.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 78-9,
f~LXVII\vo, 12~september 1613; f~XCVIII\vo, 22~februari 1614. Vgl. \ona\ Haarlem
152, f~452\vo, 24~februari 1632.}
\item Hans Lamberts van Erp\zn{\nha, \ona\ Haarlem 77, f~LVII, 14~maart 1606.
\ona~82, f~CLIIII, 31~augustus 1611. \rhce, \ora\ Eindhoven 1580, f~126\vo,
4~augustus 1603. Van Dijck, \ah Gewapend Eindhoven'', 61.INVULLEN} uit
Eindhoven, koopman in lijnwaden, trouwde met Janneken Henricx
Reepmakers\zn{\nha, \ona\ Haarlem 54, f~172\vo, 10~augustus 1604.}, gedoopt te
Eindhoven op 4~januari 1536, dochter van Henrick Jacobs Reepmaker en Agneesken
Wouter Wielmans, die zich metterwoon te Haarlem hadden gevestigd. Hans woonde
aanvankelijk te Goch, waar hij het huis De Helm bezat. Hij was kort na 1587 in
de Grote Houtstraat te Haarlem gaan wonen en was zowel daar als te Goch {\em
voor een wel hebbende man geacht\/}.\zn{\gaa, \ona\ Amsterdam 437, f~195\vo,
13~mei 1621.} Janneken en Hans testeerden in 1600 en 1604\zn{\nha, \ona\ Haarlem
15, f~\2IIII, 23~december 1600. \ona~19, f~XLI, 8~maart 1604.} en in 1605 was
zij weduwe. Zij besloot met Pasen 1606 met haar zonen Henrick en Jacob haar huis
in Goch te gaan betrekken; haar zoon Lambrecht van Erp zou in het huis in de
Grote Houtstraat (Haarlem) moeten gaan wonen.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 77,
f~LIII\vo, 10~maart 1606.} Op 14~maart 1610 is zij overleden. In 1619 woonden de
kinderen uit dit huwelijk in Haarlem, te weten:\zn{\nha, \ona\ Haarlem 20,
f~II$\rm^c$XI, 30~januari 1606; f~II$\rm^c$XVI\vo. Vgl. \ona~54, f~260\vo, 3~mei
1605. \ona~118, f~II, 19~januari 1609; f~VIII, 2~maart 1609. \na, Hof van
Holland 634, no.~193, 31~oktober 1614; no.~219, 27~november 1614. Idem~705,

no.~193, 11~november 1653.} Hilleken, gehuwd met Joost Beck\zn{\rhce, \sa\
Helmond 3827, no.~45, 30~maart 1622. \nha, \ona Haarlem 77, f~LVII\vo, 14~maart
1606.} uit Helmond, koopman te Goch en haar weduwnaar sinds Vastenavond 1604,
Grietgen, in 1595 gehuwd met de koopman (in garen) Hans Hamer\zn{\nha, \ora\
Haarlem 78-8, f~CXXI, 17~januari 1611. \ora~78-9, f~XCVIII\vo, 22~februari 1614.
\ona\ Haarlem 54, f~172\vo, 10~augustus 1604. \ona~56, f~28, 13~juni 1611.
\ona~54, f~172\vo, 10~augustus 1604.} uit Goch (haar weduwnaar in 1604),
Jacques\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Rood 210, f~\3I\vo, 3~juni 1602.}, Lambrecht en
Henrick van Erp. De twee laatstgenoemden namen in 1602 de negotie van hun vader
over. Henrick ondertrouwde op 8~februari 1609 als vrijgezel uit Goch met Sara
van Lier, dochter van Jan van Lier uit \db, koopman te Haarlem.
\item Hans Lambrechts van Erp\zn{\rhce, \ora\ Eindhoven 1580, f~84, 19~juli
1602; f~91\vo, 31~augustus 1602.}, vrijgezel uit Eindhoven in de Gierstraat,
trouwde op 15~augustus 1600 met Barber Frans, jongedochter uit Eindhoven in de
Margarethastraat. In 1601--1603 werden drie kinderen uit dit huwelijk
gereformeerd gedoopt. Mogelijk was Hans een zoon van de lijnwaadkoper Hans
Lambrechts van Erp uit Eindhoven, die in Goch en Haarlem had gewoond. Hij zou
dan jong, vermoedelijk voor 1606, zijn overleden.
\item Hans Laurens\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-37, f~CXIIII, 25~maart 1609.},
linnenwever uit Breugel, later lijnwaadreder, geboren rond 1550\zn{\nha, \sa\
Haarlem, Restant Ensched\'e O114, f~II$\rm^c$XXIII, 3~april 1592. \ora\ Haarlem
47-3, f~279, 22~mei 1607. \ona\ Haarlem 78, f~CXCIIII, 4~december 1607.},
woonachtig bij de Grote Houtpoort, werd met attestatie van Antwerpen lidmaat in
1590\zn{\kr 98, p.~98, 3~januari 1590.} en was in 1597 en 1600 getuige bij het
aannemen van Lucas Pieters en Lamberts Jans uit Breugel. Hij was linnenwever en
geboren rond 1549.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e O114a, f~CIII,
21~juli 1594.} In 1599 was hij getuige bij het testament van Frans Jacobs uit
Breugel\zn{\nha, \ona\ Haarlem 40, f~LVIII, 28~november 1599.} en in 1605 bij
dat van Joost Corstiaens uit Gestel.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 44, f~CXXVIII\vo,
21~november 1605.} In 1589 kocht hij voor \f600 van Johan Cleophas [uit Helmond]
een huis aan het Klein Heiligland.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-169,
f~168\vo.} Aan de garentwijnder Abaham Cornelis verkocht hij in 1592 voor \f900
een huis in het Klein Heiligland.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-172, f~175\vo.
\ora\ Haarlem 76-29, f~CXXXI\vo, 19~april 1592.} In 1599 woonde hij in de
Zijlstraat naast De Blauwe Druif.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-3, f~96\vo, 26~juli
1599.} Als Hans Laurens uit Eindhoven liet hij in 1604 zijn zoon Cornelis bij
Marijken Cornelis gereformeerd dopen. Hij was in tweede echt gehuwd met Lysbeth
Beerts uit Antwerpen en testeerde met haar in 1609. Begunstigd werden zijn
voorkinderen bij Catelyne Cools (Grietgen en Elysabeth) en zijn drie nakinderen
(Aelbert, Jan en Tanneken, van wie de laatste wegens haar gebrekkigheid een
prelegaat ontving).\zn{\nha, \ona\ Haarlem 47, f~CX\vo, 17~mei 1609.} Samen met
zijn kinderen Aelbert, Hans, Tanneken en Grietgen (gehuwd met Pieter Harmanss)
verkocht Hans' weduwe Lysbeth Henricx in 1623 voor \f900 een huis in de
Zijlstraat (voorheen van het convent van het Zijl).\zn{\nha, \ora\ Haarlem 7648, f~XLVII\vo, 4~januari 1623.}
\item Jan Lourens, linnenwever uit Eindhoven, trouwde op 9~april 1606 als
jonggezel aan het Groot Heiligland met Mariken Hermans, jongedochter uit
Wickroij (Wickerode in Saksen-Anhalt) in de Zijlstraat. Hun kinderen werden
gereformeerd gedoopt. In 1608 Jan een huis in de Ravelingsteeg en kocht hij er
een in het Groot Heiligland.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 78-7, f~II$\rm^c$XXVI\vo,
26~april 1608; f~\2XXVI\vo, 26~april 1608.} Op 24~maart 1624 ondertrouwde hij
als weduwnaar met Wyveken Lodewycks No\"e uit Haarlem, weduwe van Aelbert
Joosten; hij woonde toen buiten de Kleine Houtpoort. Als zijn weduwe belastte
zij in 1642 hun huis aan de Oude Gracht.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 78-15, f~CXIX,
12~juli 1642.}
\item Jan Laurens uit Westerhoven in de Gierstraat trouwde op 4~oktober 1594 met
Anneken Willems uit Vreden in het sticht van Munster. Hij woonde bij de

Janspoort, toen hij in 1596 lidmaat werd van de gereformeerde gemeente.\zn{\kr
99, p.~11, 12~juli 1596.}
\item Jan Lenaerts, linnenwever uit Nuenen, kocht in 1594 voor \f1025 een huis
in de Helmondsteeg.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-30, f~\2LXXXII\vo, 31~december
1594.}
\item Jan Leenarts uit Woensel in de Magdalenasteeg was gehuwd met Jaspartgen
Thuenis. Met Lysken Leenarts als getuige werd zij in 1598 aangenomen als lidmaat
van de gereformeerde gemeente.\zn{\kr 99, p.~38, 7~oktober 1598.}
\item Jan Lodewijcx\zn{\nha, \ora\ Haarlem 78-3, f~\2VIII\vo, 31~december 1588:
Johan Lodewycx zonder herkomstnaam.} uit Eindhoven was gehuwd met Janneken
Henricx. In 1601 was hij in Oost-Indi\"e en behartigde zij zijn zaken.\zn{\nha,
\ora\ Haarlem 76-33, f~CX\vo, 1~december 1601.} Zij verkocht in 1603 40~roeden
land buiten de Kleine Houtpoort.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-34, f~CLXXXII\vo,
24~augustus 1603.}
\item Jan Lodewijcx uit Gestel kocht kort na het overlijden van de linnenbleker
Lambrecht van Dalem in 1582 diens huis aan de zuidzijde van de Oude Gracht,
voorbij de brug.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 32-2, rekening 1584, f~XIIII\vo.
Kast 32-9, rekening 1600, f~XII. \ora\ Haarlem 76-26, f~\2XXXIIII, 31~december
1582.}
\item Jan Lodewycx alias Jan Dielen uit Weerdt woonde in het Groot Heiligland
naast Willem van Brugge, linnenwever uit Leende.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-2,
ongef., 8~augustus 1588. \ora~78-4, f~II$\rm^c$XXVII\vo, 7~april 1590.} Hij werd
bij Aeltyen Peeters vader van Maycken Jans, die trouwde met Henrick Aelberts,
Lyntgen Jans, gehuwd met Gerrit Aelberts, van Willem Jans (gedoopt op 2~oktober
1590), Lysbeth Jans, gehuwd met Chaerl Hubrecht, en Wouter en Aeltgen, die in
1611 onmondig waren. Zij verkochten toen voor \f2070 aan Andries Faesen,
linnenwever uit Weert, een huis in de Grote Houtstraat naast het
Sint-Elisabethgasthuis.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-39, f~\2LXX, 24~december
1611.} Heyltyen, te Haarlem gereformeerd gedoopt op 22~oktober 1595, trouwde
later met Engel Jochems.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 82-1, ongef., 6~augustus 1614.}
Zoon Wouter Jan Dielen, brandewijnbrander, trouwde met Maeijcken Verschuijren
Joosten.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 142, f~C:XV\vo, 2~januari 1651 (zij testeren ten
gunste van hun kinderen Jan, Pieter, Aeltgen, Claertgen en Sara.} Jan was
afkomstig uit Valkenswaard en een zoon van Lodewijk Jans Dielen.\zn{Van Dijck,
\ah Genealogie Dielen'', 124.} Mogelijk mag hij worden ge\"identificeerd met Jan
Lodewycx uit Haarlem, die samen met Wouter Dircks en Styn Goossens uit Goch in
augustus 1588 44 en in mei 1589 87~stukken rauw lijnwaad uit de meierij van Den
Bosch naar Holland importeerde en in maart en juni met anderen nog eens
200~stukken.\zn{\arab, Rekenkamer 23520, f~LXI\vo, 6~augustus 1588; f~LXXXV,
14~maart 1589; f~XCVI, 20~mei 1589; f~XCVIII, 9~juni 1589.} In 1601 verkocht
Alidtgen Pieters, dochter van Pieter Emmericx van Eindhoven en weduwe van Jan
Dielen, samen met haar kinderen voor \f1400 het huis Den Ploech in de
Kruisstraat; zij werd toen bijgestaan door haar testamentaire voogden (krachtens
de laatste wil van haar vader) Wouter Adriaens en Jan van Creyl [uit
Oerle].\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-33, f~XXVIII, 19~januari 1601.} Aeltgen
Pieters, weduwe van Jan Dielen, maakte in 1611 op haar ziekbed een
testament.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 48, f~\2V\vo, 10~juni 1611.}
%INVULLEN:zie doop kinderen Breda. \oaa\ Breda 2111, p. 147, 8 augustus 1580:
%Jan Lodowycx uit Weert {\em opden Dryesche\/} poorter.
\item Jan Marcelis Henricx uit Eindhoven en zijn zieke vrouw Lynken Adam Dirickx
van Herssel (eveneens uit Eindhoven) maakten in 1585 hun testament. Zij woonden
in de Achterstraat.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 32, f~CXIIII, 2~april 1585.}
\item Jan Marchelis, jongman van Weert, woonachtig bij de glazenmaker in de
Grote Begijnestraat, werd in januari 1603 lidmaat van de gereformeerde gemeente.

Zijn getuige was Frans Huberts [uit Weert in Brabant].\zn{\kr 99, p.~92,
3~januari 1603.} Hij vertrok enkele maanden later naar Weesp.\zn{\nha, \dtb\
Haarlem 47, p.~363, 11~mei 1603.}
%\item In 1584 wordt de weduwe van Jan Maerts uit Gerwen gezien als
%belender in de Frankesteeg.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 78-4, f~IX,
%31~maart 1584.}
\item Jan Martens\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-34, f~CIX, 25~januari 1603: Jan
Maerts (zonder herkomstnaam), linnenwever, koopt voor \f725 een huis in de
Appelaarssteeg.} (Maerts) uit Leegemijrt (Lage Mierde) trouwde op 5~augustus
1601 als jonggezel met Betjen Jans uit Walbeek (Walbeck bij Geldern); zij
woonden in de Oude Doelstraat. In 1605 kocht hij voor \f160 een huis aan de
stadsvesten bij de Zijlpoort.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-35, f~XCVII, 23~april
1605. \ora~78-7, f~CII\vo, 23~april 1605.} Uit zijn (tweede) huwelijk met
Anneken Aelberts werden zes kinderen geboren, die in 1607--1617 gereformeerd
werden gedoopt.
\item Jan Matheus, wever uit Eindhoven, kocht in 1589 van een Vlaamse wever voor
\f340 een kamer met een erf in de Vrouwesteeg.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast
19-169, f~148\vo.}
\item Jan Matheus\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-2, ongef., 11~januari 1596.},
linnenwever uit Helmond, woonde in 1590 {\em by tVosgen opte
Bakenessergraft\/}.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-2, ongef., 6~juni 1590.} Met zijn
vrouw Neesken Gerrits woonde hij in 1598 in de Lombardsteeg.\zn{\nha, \dtb\
Haarlem 47, p.~331, 19~april 1598.} Zij waren in 1586 met attestatie van Goch
limdaten geworden van de gereformeerde gemeente en woonden toen op de Oude
Gracht bij de Grote Houtbrug.\zn{\kr 98, p.~59, 8~oktober 1586.}
%\item Jan Mathys van Roy had in 1615 \f210:16:11 tegoed van Thonis
%Jacobs uit Kopenhagen voor geleverd garen.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 78-9,
%f~\2I, 11~augustus 1615.}
\item Jan Mathys\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-3, f~217, 3~april 1604.} uit Stratum,
koopman, en Tryntgen Pieters testeerden in 1599 ten gunste van de langstlevende
van hen beiden.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 14, f~LXXIIII\vo, 28~april 1599.} Met
zijn vrouw (dochter van Pieter van der Nijenkercke -- uit Nijkerk INVULLEN:bij
Geldern?) verkocht hij in 1610 aan haar zus Truytgen Pieters (gehuwd met Adriaen
Crynen) voor \f975 de helft van een huis in de Gierstraat.\zn{\nha, \ora\
Haarlem 76-38, f~CXVI\vo, 30~april 1610.}
\item Jan Matthyssen, vrijgezel uit Strijp in de Korte Margarethastraat, trouwde
op 7~september 1597 met Sara Hendricks\zn{\nha, \ona\ Haarlem 97, f~LXIII,
23~maart 1626.}, jongedochter uit Weert bij Eindhoven (Valkenswaard), dochter
van Henrick Hubrechts, linnenwever te Haarlem, en Lyntgen Geerlings. In 1625
werd hij met zijn vrouw als getuige gereformeerd lidmaat.\zn{\kr 100, p.~292,
4~juli 1625.} Hun kinderen waren in 1597--1606 gereformeerd gedoopt.
\item Jan Mathyss\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-36, f~\2XXXII\vo, 10~april 1608.
\ona\ Haarlem 40, f~\2IIII\vo, 11~oktober 1600. Een Jan Thyss, linnenwever
zonder herkomstnaam, kocht in 1627 voor \f850 een huis aan de Voldersgracht:
\ora~76-51, f~LXIX, 31~maart 1627.}, jonggezel uit Veldhoven aan de
Voldersgracht bij de Raaks, werd in 1602 lidmaat van de gereformeerde
gemeente.\zn{\kr 99, p.~81, 5~april 1602.} Op 9~mei 1604 trouwde hij als
vrijgezel aan de Voldersgracht met Idekin van Hessen (Essen) uit Zwolle, die aan
de Ossenmarkt woonde. Hij was linnenwever.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-42,
f~\3XII, 30~november 1616. \ora~78-7, f~II$\rm^c$XXVI, 10~april 1608.} In 1609
verkocht hij voor \f80 een erf aan de stadsvesten bij de Zuiderstraat.\zn{\nha,
\ora\ Haarlem 76-37, f~CLXXXVIII, 16~december 1609. Vgl. \ora~78-7, f~\2XXVI,
10~april 1608.} Later woonden hij en zijn vrouw in de Veststeeg. Zij verhuisden
in 1617 naar Franeker.\zn{\nha, \dtb\ Haarlem 49, p.~400, 2~april 1617.} IJtgen

Isen (Ideken van Essen?), weduwe van de linnenwever Jan Thijss, belastte voor
1650 haar huis aan de Voldersgracht.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 78-17, f~22\vo,
11~juni 1650.}
\item Jan Mathys (ook Mattheeuss), linnenwever uit Weert, gaf in 1586 een
machtiging.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 33, f~VI, 17~juli 1586.} Mogelijk was hij
dezelfde als Jan Mathys, linnenwever (zonder herkomstplaats), die in 1582 aan
Goyaert Gerrits, linnenwever uit Eindhoven, voor \f400 een huis en erf op de
hoek van de Wijngaardstraat en de Ceciliasteeg verkocht.\zn{\nha, \sa\ Haarlem,
kast 19-162, f~268\vo. \ora\ Haarlem 76-26, f~VII, 1~februari 1580.}
%De curator van de failliete boedel van de
%voortvluchtige linnenwever Jan Mathys verkocht in 1587 voor \f1255
%plus de lasten van \f200 en inclusief de huisraad ter waarde van \f100
%een huis in de Grote Houtstraat en voor \f370 aan Aert Thonis [uit
%Eindhoven] een huis in de Ceciliasteeg.\zn{\nha, \sa\ Haarlem,
%kast 19-167, f~116; f~116\vo. \ora\ Haarlem 47-2, ongef.,
%25~november 1586; 26~november 1586.} Vgl. \sa\ Haarlem, Restant
%Ensched\'e O114, f~VII, 14~juli 1589: Jan Mathys, desolaat en fugitief.
In 1591 verkocht hij voor \f467 een kamer in de steeg tussen de twee
Kampen.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-29, f~LXXV, 21~maart 1591.}
\item Jan Michiels\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-2, ongef., 2~juni 1589.} uit
Eindhoven, {\em reyder\/}, en zijn vrouw Lysbeth Anthoniss in de Grote
Houtstraat werden in 1583 lidmaten van de gereformeerde gemeente.\zn{\kr 98,
p.~37, 1~juli 1583.} In 1582 had de linnenwever Jan Michiels aan zijn
beroepsgenoot Huyb Daniels uit Nijmegen voor \f200 een huis en erf in het Klein
Heiligland verkocht.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-162, f~265\vo.} Hij verkocht
in 1586 als Jan Michiels, linnenwever, aan Joachim Jans uit Dommelen voor de
lasten van \f46 en \f880 een nieuw gebouwd huis in de Kruisstraat.\zn{\nha, \sa\
Haarlem, kast 19-166, f~158.} Voor \f267 en de lasten van \f300 kocht in 1590 de
linnenwever Jan Michiels een huis in de Gasthuisstraat.\zn{\nha, \sa\ Haarlem,
kast 19-170, f~171\vo.} In de Magdalenasteeg kocht in 1593 de {\em liewatier\/}
Jan Michiels (zonder herkomstnaam) een huis voor \f142 en de lasten van
\f80.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-173, f~200\vo.}
\item Jan Michiels van der Laer\zn{\rhce, \sa\ Helmond 3814, p.~153, 4~januari
1586. \sa~3818, p. 152, 28~januari 1605; p.~213, 14~maart 1605. \sa~3819, nrs.~3
en 4, 11~januari 1606.}, linnenwever uit Helmond, zoon van Michiel Claessen van
der Laer (\dag~1586/87) en Meriken Aelbert Lambrechts, trad op 27~april 1608 als
vrijgezel in de Boeresteeg in ondertrouw met Lysbet Raessen, jongedochter uit
Geldrop in de Jansstraat. In 1603 -- hij woonde toen aan de Zijlpoort -- was hij
lidmaat geworden van de gereformeerde gemeente.\zn{\kr 99, p.~103, 10~oktober
1603.} Voor \f1200 verkocht hij in 1612 een huis aan de
Bakenessergracht.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-40, f~IX\vo, 5~januari 1612.} Zijn
weduwe hertrouwde op 4~april 1616 met Jan Thomas uit Breugel in de Zijlstraat.
Haar voorkinderen waren Michiel (blauwwever en sinds 1652 uitdrager van
lijnwaden\zn{\nha, \ona\ Haarlem 231, f~481\vo, 30~januari 1652. \sa\ Haarlem,
Rood 223, f~213\vo, 1~februari 1653; f~214, 2~februari 1653.}) en Erasmus Jans
van der Laer\zn{Hij woonde op de Krocht en trouwde te Velsen op 4~oktober 1648
met Grietgen Jans du Bois, die te Haarlem overleed op 15~mei 1649 (\nha, \ona\
Haarlem 194, no.~54, 20~mei 1649).} (blauwwever\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Rood 225,
f~23, 13~december
1655.}) en zij verkochten in 1649 voor \f1100 een huis aan de Krocht.\zn{\nha,
\ona\ Haarlem 231, f~3\vo, 25~juni 1650. \ora\ Haarlem 76-66, f~\2III\vo,
25~september 1649. \ora~76-67, f~\2LXXI\vo, 6~mei 1651.}
\item Jan Michiels uit Sylst (Zeelst) trouwde op 14~november 1581 met Marya
Lamberts uit Oirschot. Hun kinderen warden gereformeerd gedoopt, waarbij hun
vader zich van Eindhoven noemde. Marya testeerde in 1610 als weduwe van de
linnenwever Jan Michiels uit Helmond ten gunste van de voorkinderen Pieter en
Aert, die samen \f150 ontvingen, en van beider dochter Sara Jan Michiels, gehuwd

met Pieter Coenen.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 48, f~VIII, 12~mei 1610.} Sara's
kinderen werden in 1613 bevoogd door Pieter Jans uit Helmond en Thys Thyss uit
Riethoven en verkochten toen voor \f525 hun helft in een huis aan de
Scheepmakersdijk.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-41, f~CXVI, 15~mei 1613.}
\item Jan Claeus, linnenwever uit Aalst, en zijn vrouw Josyne de Vuyst buiten de
Janspoort werden in 1603 lidmaten van de gereformeerde gemeente.\zn{\kr 99,
p.~92, 3~januari 1603.} Hij kocht in 1609 samen met Adriaen van den Houte van
Eygen [uit Aalst] een huis aan de Kruisweg.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-37,
f~CXLIV\vo, 2~augustus 1609.} Een huis in de Nieuwsteeg buiten de Kruispoort
verkocht hij in hetzelfde jaar voor \f155.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-37,
f~\2XIII\vo, 22~december 1609.}
%INVULLEN:vdEygen uit Aalst in Vlaanderen. Jan Claeus uit welk Aalst?
\item Jan Claess, linnenwever uit Gemert, werd in 1584 met attestatie van
Zaltbommel lidmaat van de gereformeerde gemeente en woonde toen in de
bierbrouwerij van het begijnhof.\zn{\kr 98, p.~64, 22~december 1586.} In 1586,
toen hij ongeveer 50~jaar oud was, ontvingen hij, zijn vrouw Marytgen (45~jaar)
en hun kinderen Toenis (15~jaar, wever), Jan (13~jaar, spoeler), Evert (11~jaar,
spoeler), Cornelis (9,~jaar, scholier), Janneken (7~jaar), Aert 4~jaar) en Claes
(3~jaar) een periodieke uitkering. Zij woonden toen in het Bakenesse.\zn{\nha,
Burgerweeshuis Haarlem 6, f~L.} Hij getuigde in 1594 bij het testament van
Aelbert Jans uit Aalst.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 8, f~IIII$\rm^c$LXXX, 7~juli
1594.} Voor \f600 kocht hij in 1596 een huis aan de Bakenessergracht op het
groot begijnhof bij de uitgang, dat hij in 1614 belastte met \f730 ten behoeve
van zijn crediteurs, onder wie de garenkopers Frans Thonen [uit Weert], Henrick
van Heuvel [uit Weert], Henrick Gillis [uit Eindhoven] en de garenzieder
Gillis.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-31, f~CLXXV\vo, 2~januari 1596. \ora~78-9,
f~CXIIII\vo, 12~mei 1614. \sa\ Haarlem, kast 32-13, rekening 1610, f~XXIII.}
\item Jan Claess uit Weert woonde in 1606 buiten Haarlem.\zn{\nha,
Oudemannenhuis 3-43, no.~15.}
\item Jan Pouwels uit Boxtel, moutmaker te Haarlem, in zijn geboorteplaats
Vervoort geheten\zn{\gah, \ora\ \db\ 1508, f~1, 10~oktober 1630.}, woonde te
Breda, week na de Furie van Haultepenne in 1581, toen soldaten in Spaanse dienst
Breda veroverden, plunderden en er een bloedbad aanrichtten, uit naar Dordrecht
en vestigde zich later te Haarlem.\zn{Smelt, \ah Een verrassende vondst, 336.}
Hij assisteerde in 1594 zijn dochter Maycken Jans van Boxtel, toen deze
huwelijkse voorwaarden sloot met Adriaen Henricx uit Breda, eveneens woonachtig
in Haarlem. Hij bracht \f2700 in, zij de helft van de hofstede van wijlen haar
moeder te Hal onder Boxtel (de andere helft was van haar zuster
Janneken).\zn{\nha, \ona\ Haarlem 8, f~V$\rm^c$LV, 10~oktober 1594.} In 1607
ging Soetgen Jans van der Bystraten\zn{\nha, \ona\ Haarlem 48, f~CXCII, 13~juni
1611. \ona~54, f~92\vo, 28~januari 1603; f~98, 26~maart 1603. \ona~71,
f~CXXXII\vo, 28~januari 1603; f~CXXXIX\vo, 26~maart 1603.} van Breda, weduwe van
Jan Pouwels, moutmaker, een erfdeling aan met Cornelis Willems uit Breda,
bierbrouwer te Haarlem, gehuwd met Jans voordochter Jannetgen, en Pieter de Vos,
gehuwd met Pauwelyntgen Jans, Soetgens dochter.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 21,
f~XCIX, 20~juni 1607.} Zij verkocht in 1613 de moutmakerij aan de
Bakenessergracht voor \f4800.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-41, f~XII, 7~januari
1613.} De helft daarvan had haar man (dan Jan Pouwels van Breda genoemd) in 1588
gekocht.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-167, f~139\vo. \ora\ Haarlem 76-28,
f~XXIII, 13~mei 1588. Vgl. \ora~78-4, f~CXLV, 14~september 1588.}
\item Jan Pauwels\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-3, f~I\vo, 17~januari 1597.},
vrijgezel uit Riethoven in Brabant, trouwde op 29~oktober 1591 met Heilken
Henrickx Reepmakers, jongedochter uit Eindhoven, aldaar gedoopt op 13~december
1538 als dochter van Henrick Jacobs Reepmaecker, mouter in De Fontein, en van
Neesken Wouter Wielmans. Hij woonde in het Groot Heiligland, toen hij in 1600

lidmaat werd van de gereformeerde gemeente.\zn{\kr 99, p.~54, 31~maart 1600.}
Zij hertrouwde met Lenaert Jans van der Poel uit Goch.
\item Jan Pieters uit Budel, ongehuwd woonachtig bij Pieter Sterckmans [uit
Herentals] in de Zijlstraat, kocht in de grote loterij van 1606 \'e\'en lot en
liet noteren: \ah Jan Pieterss van Buel gheboren ende inde Sylstraet gheseten.
Krycht hij prys op syn advys, hy sal mits desen den armen ghedachtich
weesen.''\zn{\nha, Oudemannenhuis Haarlem 3-3, no.~2.} In 1617 werd hij, nog
steeds vrijgezel, woonachtig in de Korte Houtstraat, lidmaat van de gereformeerd
gemeente; zijn zus was getuige.\zn{\kr 100, p.~117, 11~april 1617.}
\item Jan Pieters\zn{\nha, Stadsbestuur Haarlem 1245--1572 10, f~XCIIII,
30~oktober 1587. \ona\ Haarlem 47, f~LVIII\vo, 17~maart 1609. \sa\ Haarlem 47-1,
p.~647, 21~december 1584. \ora\ Haarlem 47-2, ongef., 7~oktober 1587; 2~februari
1588. \ora~76-26, f~CXX, 17~juli 1581. \ora~76-30, f~XXI, 1~februari 1593.
\ora~78-7, f~II$\rm^c$VI, 7~februari 1608.}, linnenwever uit Eindhoven, leende
in 1582 geld voor de bouw van zijn huizen in de voormalige kloosters van
Sint-Catharina (op de Krocht) en Sint-Ursula (in de Ursulasteeg tussen Jan
Henricx uit Eindhoven en Jan Willems uit Eindhoven); van de refter van het
Ursulaklooster liet hij twee woningen maken.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-26,
f~\2XXXVIII, 31~december 1582. \ora\~76-27, f~CII, 16~oktober 1584. \ora~78-3,
f~\2I, 18~september 1582; f~\2XI\vo, 31~december 1582; \f2XII, 31~december 1582;
f~\2XXXVII\vo, 31~december 1582.} Bovendien kocht hij in de Doelstraat de
spinkamer ofwel het spinhuis van het voormalige Sint-Annenklooster.\zn{\nha,
\ora\ Haarlem 76-26, f~\2XXXII\vo, 31~december 1582. \ora~76-27, f~XXVII, 10~mei
1583 (hij verkooopt de helft); f~LII\vo, 29~november 1583 (hij verkoopt de
andere helft). \ora~78-3, f~\2VI, 4~december 1582; f~\2VIII\vo, 31~december
1588.} Hij kocht in 1583 de helft van een huis in de Doelstraat voor de last van
\f125 en \f58.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-163, f~202\vo.} In 1584 kocht hij
voor \f250 en \f475 twee huizen zonder adresaanduiding.\zn{\nha, \sa\ Haarlem,
kast 19-164, f~189.} Zonder vermelding van een herkomstnaam kocht de linnenwever
Jan Pieters in hetzelfde jaar voor \f150 een erf of tuin in de
Sint-Michielsstraat (Lange Annastraat) en verkocht hij voor \f350 een huis aan
de Oude Gracht en aan Servaes Janss uit Eindhoven de helft van een huis in de
Doelstraat voor de lasten van \f125.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-164, f~193;
f~204; f~216\vo.} Als Jan Pieters uit Eindhoven verkocht hij in 1589 aan een
linnenwever uit Helmond en een linnenwever uit Eindhoven voor \f1040 en de
lasten van \f400 een huis op de Krocht, dat weleer van het Catharijnenconvent
was geweest.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-169, f~164.} Aan Henrick Huberts,
linnenwever uit Valkenswaard, verkocht hij dat jaar voor \f587 het huis {\em
daer den Druyf vuythangt\/} in de Ursulasteeg, dat voorheen aan de ursulienen
had toebehoord en stond tussen de huizen van Hogaert Jans uit Eindhoven en Jan
Willems uit Eindhoven.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-169, f~164. \ora\ Haarlem
78-4, f~CLXXIIII, 5~augustus 1589.} In 1593 werd hij veroordeeld wegens fraude
tijdens een huizenveiling: hij kon geen borg stellen en werd veroordeeld tot een
gevangenisstraf van 40~dagen.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 66-1, f~89\vo, 24~december
1593.} Mogelijk was hij identiek aan de linnenwever Jan Pieters uit Eindhoven
die in 1595, 30~jaar oud, samen met Heindrick Aertss uit \db\ en Jan Willems uit
Strijp een verklaring aflegde.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 11, f~XXII, 14~januari
1595.} Zijn weduwe werd in 1598 lidmaat van de gereformeerde
gemeente.\zn{INVULLEN} Jan was op 10~april 1588 als jonggezel getrouwd met
Paulynken Pieters, jongedochter uit Brussel. In 1590--1597 werden zes kinderen
uit hun huwelijk gereformeerd gedoopt.
\item Jan Pieter Vrients de oude\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-26, f~LXXI, 19~april
1581. \sa\ Haarlem, Rood 210, f~\2LIII\vo, 4~februari 1602.} uit Eindhoven was
garenkoper.\zn{\nha, Gildenarchieven Haarlem 332, ongedateerd rekest, ca.~1595.}
Hij bezat enkele aandelen in de {\sc voc.}\zn{\nha, \ona\ Haarlem 109, ff~207 en
208, 13~juni 1618.} Minstens sinds 1594 was hij lid van het
kloveniersgilde\zn{\nha, Schutterij Haarlem 29-1, f~15 (1594); f~36 (1600); f~48
(1603); f~61 (1606: {\em obiit\/}.} en in 1600--1609 was hij lid van de

rederijkerskamer Trouw Moet Blijken onder het motto {\em Wees goet
vrients\/}.\zn{Van Boheemen en Van der Heijden, {\em Retoricaal memoriaal\/},
bijlage~1, no.~H519 (hier wordt hij onjuist ge\"identificeerd met de uit
Antwerpen afkomstige kunstschilder van zijn naam).} Samen met Anneken Henrick
Huyskens, jongedochter uit Goch, met wie hij als jonggezel was getrouwd op
21~november 1600, testeerde hij in 1602 ten gunste van de langstlevende. Zij
moest 1\half~jaar na zijn overlijden aan zijn broers en zusters \f300 geven,
hij aan haar ouders \f1000.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 41, f~CLXXI\vo, 27~februari
1602.} In 1606, toen hij ziek was, testeerden zij nogmaals ten gunste van elkaar
en van hun kinderen. Hun nalatenschap in Holland en Brabant moest worden
geadministreerd door Peter Christiaens [Langedul uit Breda], Henrick van
Wassem\zn{INVULLEN} en Aert Roelofs [uit Aarle-Beek]. Kort daarna is Jan
overleden. Zijn weduwe verkocht in 1610 onder andere een hofstad met hof en
aangelag op De Bergen te Eindhoven.\zn{\rhce, \ora\ Eindhoven 1582, ff~105\vo en
106, 23~april 1610.} Zij en haar man woonden aan de Ossenmarkt.\zn{\nha, \ona\
Haarlem 45, f~CLXXIV\vo, 2~december 1606. \ona~130, f~XLIX\vo, 15~februari
1628.} Jan kocht in dat jaar 130~loten in de grote loterij en gaf als spreuk:
{\em Godt vrients altijt heuskens verblijt.\/}\zn{\nha, Oudemannenhuis Haarlem
3-35, no.~72.} In 1607 kweet Andries Jans uit Gemert de kinderen en weduwe van
Jan Vrients wegens een schuld van \f150 uit de nalatenschap van Pieter
Vrients.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 46, f~LXXV\vo, 8~september 1607.} Anneken
hertrouwde op 22~november 1609 met Hendrick Stoffels uit Eindhoven. Een van haar
kinderen was Pieter Vrients, twijnder, gehuwd met Metgen Bardoel\zn{\nha, \ona\
Haarlem 130, f~LXIIII, 5~maart 1628. \ona~133, f~54, 30~januari 1631. \ona~162,
f~416, 22~oktober 1622.}; hij verkocht in 1628 mede namens zijn broers en
zusters een aandeel van \f900 in de {\sc voc.}\zn{\nha, \ona\ Haarlem 131,
f~XXXVIII, 30~november 1628. Vgl. \ona~133, f~306, 30~juli 1633.} In 1634 worden
Pieter, Hendrick en Jan Vrients genoemd als kinderen van Jan Vrients.\zn{\nha,
\ora\ Haarlem 78-19, ongef., 19~mei 1634.} Henrick Vrients en zijn vrouw
Maeijcken Bardoel testeerden in 1635.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 134, deel~I,
f~LIII, 18~juli 1635.}
%INVULLEN: Neggers, \ah Carried gold in belts'', 89: Henrick Jan
%Huijskens x Aleijdt Willems die Cort, hij vermeld sinds 1530, zij
%weduwe in 1567. Ouders van Anthonis Henrick Huijskens.
%\ona\ Haarlem 11, f~IX\vo, 13~januari 1595: mr.~Jan de Vrient de schilder?.
\item Jan Pieters uit Eindhoven werd in 1622 lidmaat van de gereformeerde
gemeente en woonde toen in de Voorkamp.\zn{\kr 100, p.~228, 14~oktober 1622.}
Dat adres maakt het aannemelijk dat hij degene was die in 1600 als Jan Pieters,
linnenwever uit Eindhoven, voor \f365 een huis kocht in de Voorkamp naast de
poort van Jan Gerrits uit Helmond\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-32, f~CLXXIII,
12~januari 1600.}, in 1606 en 1624 zijn huis in de Voorkamp belastte met \f200
eens en een rente van \f9:10:6\zn{\nha, \ora\ Haarlem 78-7, f~CXXXIV\vo, 10~juli
1606. \ora~78-12, f~LXXXV, 23~april 1624.}, in 1611 voor \f885 een huis in de
Kampen kocht\zn{\nha, \ora\~76-41, f~CXIX, 19~november 1611.}, in 1617 van Jan
Gerrits uit Helmond voor \f1325 een huis in de Voorkamp kocht\zn{\nha, \ora\
Haarlem 76-43, f~CXCVII, 29~december 1617. \ora~78-10, f~LXXVI, 29~december
1617.} en in 1620 een huis in de Voorkamp hypothekeerde.\zn{\nha, \ora\ Haarlem
78-10, f~\2XIII\vo, 30~juni 1620.} In 1634 verkocht Pieter Jans, kramer, zoon
van Jan Pieters, linnenwever uit Eindhoven, voor \f550 het huis in de Voorkamp
dat hem bij de erfdeling was toegevallen. Jan Jans, linnenwever, een andere
zoon, had een huis in de Voorkamp ge\"erfd, dat hij in 1634 voor \f275
verkocht.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-55, ff~LXIII en LXIII\vo, 27~februari 1634.}
\item Jan Pieters uit Eindhoven was gehuwd met Sytgen Bacx. Als weduwe,
geassisteerd met de linnenwever Jan Henricx, verkocht zij in 1607 voor \f225 een
huis dat voorheen deel uitmaakte van het Witte-Herenconvent.\zn{\nha, \ora\
Haarlem 76-36, f~XC\vo, 14~mei 1607. \sa\ Haarlem, kast 32-9, rekening 1600,
f~X.} Gezien de naam van zijn vrouw mag hij wellicht worden ge\"identificeerd
met Jan Pieters Bacx uit Eindhoven, linnenwever te Haarlem, die in 1592
procedeerde tegen Aert Pieters Bacx [uit Grave] als voogd van de wezen van

Gerburch Henricx, weduwe van Lourens Jans uit Bolsward.\zn{\nha, \sa\ Haarlem,
Restant Ensched\'e O114, f~\2XLI\vo, 6~juli 1592.}
\item Jan Pieterss Hees (uit Heeze?) was gehuwd met Tryn Willems. Als zijn
weduwe verkocht zij in 1583 voor \f105 een schuur in de Achterstraat.\zn{\nha,
\sa\ Haarlem, kast 19-163, f~193. \ora\ Haarlem 76-27, f~VI, 24~februari 1583.}
\item Jan Pieters uit Helmond woonde in de Schagchelstraat, toen hij in 1590
lidmaat werd van de gereformeerde gemeente.\zn{\kr 98, p.~101, 21~april 1590.}
In 1587 en 1592 werd zijn kinderen, verwekt bij zijn vrouw Heylken (ook
Hillegont) Aerts, gereformeerd gedoopt. Hij kocht in 1592 voor \f170 en de
lasten van \f150 een huis in de Annastraat.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-172,
f~207\vo.} In 1610 was hij executeur van het testament van de weduwe van Jan
Michiels uit Helmond.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 48, f~VIII\vo, 12~mei 1610.}
\item Jan Pieters\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-4, f~XCV\vo, 23 en 26~november 1612.
\ora~76-52, f~CII\vo, 25~mei 1629.}, vrijgezel uit Helmond in de Burgsteeg, werd
in 1604 lidmaat van de gereformeerde gemeente.\zn{\kr 99, p.~112, 14~juli 1604.}
Hij (of de vorige), jonggezel in de Klerksteeg, trouwde op 8~mei 1605 met
Mariken Jans, jongedochter uit Haarlem aan de Bakenessergracht; in 1606--1609
werden drie kinderen uit dit huwelijk gereformeerd gedoopt.
INVULLEN: Een andere Jan Pieters uit Helmond, eveneens vrijgezel, trouwde op
22~mei 1605 met Neesken Goverts uit Meer (in het land van Hoogstraten?), weduwe
van Dirck Bernts; zij woonden in de Hagestraat. Hun dochter Marijken werd in
1695 gereformeerd gedoopt.
INVULLEN: Een van de naamdragers was in 1604 de oom en voogd van de wezen van
Jan Gysberts uit Helmond.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-35, f~XIII, 5~augustus
1604.} Hij of een naamgenoot\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-51, f~CXXXV\vo,
12~november 1627.} kocht in 1608 voor \f425 een huis in de
Cavelotersstraat.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-36, f~CLXXXVIII\vo, 7~februari
1608.} Een van de Jan Pieters van Helmond wordt in 1608, 1610, 1612, 1614 en
1621 linnenwever genoemd.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-4, f~LXXXIII\vo, 6~juni
1612. \ora~76-40, f~LXXXII\vo, 19~februari 1612 (hij verkoopt voor \f540 een
nieuw huis in de Drapenierstraat); f~XC, 25~februari 1612 (hij verkoopt voor
\f850 een huis in dezelfde straat). \ora~76-47, f~\2XCIIII\vo, 26~juli 1622.
\ora~78-7, f~\2VI 7~februari 1608 (hij kocht een huis in de Cavelottesteeg; vgl.
\ora\ 76-36, f~CLXXXVIII\vo, 7~februari 1608. \ora~78-8, f~LXV\vo, 10~april
1610; f~LXVI, 15~april 1610; f~CLVII\vo en CLVIII, 2~juli 1611 (hypotheken op
zijn huis in de Drapenierstraat); f~CXCII, 14~december 1612 (hij belast zijn
nieuwe huis in de Kleine Hofstraat). \ora~78-11, f~X\vo, 10~maart 1621: hij
belast zijn huis aan de stadsvesten bij de Kleine Houtpoort. \ora~78-12, f~X\vo,
5~maart 1624: hij belast twee belendende huizen aan de stadsvest bij de Kleine
Houtpoort. \ora~82-1, ongef., 21~april 1614.} De linnenwever Jan Pieters uit
Helmond verkocht in 1610 aan Joost Cornelis uit Helmond voor \f600 een huis in
de Cavelottesteeg\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-38, f~\2VII\vo, 16~december 1600.}
en in 1621 met zijn Helmondse broer Frans een rente.\zn{\rhce, \sa\ Helmond
3826, f~335\vo, 15~januari 1621.}
\item Jan Pieters\zn{\nha, \ona\ Haarlem 125, f~CLX\vo, 9~juni 1625. \ona~129,
f~44, 16~september 1627. \ora\ Haarlem 47-7, f~102, 26~september 1642.
\ora~76-65, f~LXXXIII\vo, 22~juni 1646 (hij koopt voor \f1800 een huis in de
Kleine Houtstraat).}, weduwnaar uit Rixtel in de Oude Doelstraat, geboren rond
1588, trouwde op 28~december 1603 met Griet Jans uit \db, weduwe van Lambert
Jacobs; in 1604 werd hun dochter Lysbeth gereformeerd gedoopt. In 1649 was hij
echter dienaar van de Duitse en Vlaamse gemeente der wederdopers.\zn{Van Gelder,
{\em Het Menniste Haarlem\/}, 39.} Hij was blauwwever en/of vlaskoper.\zn{\nha,
\ona\ Haarlem 66, ongef., 1~november 1644. \ona~134, f~LVI, 14~augustus 1635.
\sa\ Haarlem, Rood 463, no.~38, z.d. (rekest met apostille van 3~april 1640).
Gildenarchieven Haarlem 168, 13~maart 1631.} In 1636 testeerde hij met zijn
vrouw Thonijntgen Joosten.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 134, f~CLIII\vo, 28~juni 1636.
\ona~226, f~153, 24~juni 1652. \ona~274, f~8, 8~juli 1653. \ora\ Haarlem 47-8,

ongef., 18~april 1652.} Als weduwe zette zij de vlashandel van haar man voort.
Zij machtigde in 1655 haar kinderen Joost en Jacob om \f2000 te lichten, geleend
op rente met als onderpand haar huis in de Lange Veerstraat waar het kompas
uithing, naast het huis van haar zoon Joost.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 203, f~86,
23~september 1655.} Zij liet in 1662 een insolvente boedel na; daaruit werd het
huis in de Lange Veerstraat voor \f6700 verkocht en de boedel bracht in totaal
\f15.330:10:0 op.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-74, f~54, 27~december 1663.
\ora~85-1, f~19\vo, 4~november 1662; f~91\vo, 26~juli 1664. \ora~87-1, f~131,
27~december 1662.} Mogelijk had zij gehandeld in vennootschap met haar zoon en
buurman Joost Jans van Rixtel. Deze vlaskoper liet immers in 1662 en insolvente
boedel na, die door zijn erfgenamen werd geweigerd. Zijn huis met de
vlasbraakmolen in de Lange Veerstraat waar het Vlaamse vlas uithing, werd in
1662 door de curators voor \f6900 verkocht.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-74,
f~52\vo, 20~september 1662.} In 1665 stonden Jan Pieters van Rixtel (diens
weduwe?), Jan Jans van Rixtel en Jacob Jans van Rixtel voor \f872, \f3900 en
\f8365 in het krijt bij de garenkoper Dirck Bardoel.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 223,
f~28, 11 en 13~maart 1665.}
\id De kinderen waren Joost, Jan, Jacob en Pieter Jans van Ricxstel. Joost Jans
van Rixtel in de Lange Veerstraat was vlaskoper (en in 1647, 1654 en 1659 vinder
van het vlaskopersambacht\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Rood 221, f~186\vo, 26~januari
1647. Rood 224, f~167, 17~augustus 1654. Rood 226, f~73, 11~juli 1659.}) en
be\"edigde omloper van kettingen en scheren voor lijnwaden\zn{\nha, \sa\
Haarlem, Rood 225, f~28\vo, 30~december 1655.}; hij testeerde met zijn vrouw
Susanna Jacobs Buijs in 1636\zn{\nha, \ona\ Haarlem 134, deel~II, f~XXVI,
30~december 1636.} en liet in 1662 een failliete boedel na, die werd
ge\"inventariseerd, toen zijn weduwe, Elisabeth Langmans, wilde hertrouwen met
Jan Willems uit Altena.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 85-1, f~16, 2~september 1662;
f~40\vo, 13~juni 1663. \ona\ Haarlem 387, no.~8, 27~oktober 1663.} Jan en Jacob
van Rixtel worden in 1653 gezien als handelaars in zijden stoffen (50~{\em sijde
graetjens\/} van \f7:15:0 per stuk): \gaa, \ona\ Amsterdam 1103, f~357, 17~maart
1653.} Jacob Jans van Rixtel, garenkoper, maakte in zijn testament met zijn
vrouw Susanneken de Smet (met wie hij in 1646 was getrouwd\zn{\nha, \ona\
Haarlem 224, f~102, 6~november 1646.}) in 1650) legaten voor zijn moeder, zijn
broers Joost en Jan en de kinderen van zijn overleden broer Pieter.\zn{\nha,
\ona\ Haarlem 193, f~116, 1~maart 1650.} Onduidelijk is of Jacob identiek was
aan de meester-kleermaker die was gehuwd met Piryntgen de Grave en vader was van
Jan.\zn{\na, \ora\ Haarlem 78-16, f~CXLVII\vo, 30~juli 1647.} Een twijnder Jacob
Jans van Rixtel verhuurde in 1646 het tot dan door hem bewoonde huis in de
Anegang tegenover de Frankesteeg voor \f250 per jaar.\zn{\nha, \ona\ Haarlem
224, f~121, 30~december 1646.} En dan was er een Jacob Jans van Rixtel, wiens
weduwe Jannetje Jans, hertrouwd met Willem Pieters de Sanger, in 1642 met haar
voorkinderen (bevoogd door neef Jan Pieters van Rixtel) erfde van Maeijcke
Jacobs Woestijns.\zn{\ona\ Haarlem 173, f~138\vo, 1~oktober 1642. \ona~161,
f~303, 8~februari 1658. \ona~189, no.~133, 24~december 1648. Jacob Jans van
Rixtel leende in 1661 \f2500 en stelde zijn huis in de Hagestraat als onderpand:
\ora~78-19, f~208, 16~juli 1661.} Jan Jans van Rixtel\zn{\nha, \ona\ Haarlem
175, f~397, 24~september 1649. \ona~387, no.~117, 18~januari 1674. \gaa, \ona\
Amsterdam 1003, ongef., 27~januari 1649. \ona~1103, f~32, 8~april 1655.},
koopman, trouwde met Francijntje Jacobs de Wael en hertrouwde in 1649
(ondertrouw te Amsterdam op 29~januari) met Janneken Sieraeck of Sieracx
(dochter van Symon Syrach uit Londen, schoenmaker te Amsterdam, en van Tanneken
Ruijssschout uit Haarlem) en stierf op 14~december 1673. Voor \f4000 kocht hij
in 1646 het huis in de Anegang waar de schenkkan uithing en hij verkocht het in
1650 voor \f3700.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-65, f~LXXXI\vo, 14~juni 1646.
\ora~76-67, f~XXIII\vo, 5~februari 1650.} Pieter Jans van Rixtel\zn{\nha, \ona\
Haarlem 162, f~78\vo, 28~september 1634 (hij geeft zijn dochter Jacobmijntgen,
woonachtig te Amsterdam, toestemming te trouwen met Philps Lucass te Emden).},
procureur, was in 1667--1673 factoor van de rederijkerskamer Liefde Boven Al en
een succesvolle deelnemer.

\item Jan Pieters uit Rosmael (Rosmalen)en Tanneken Hendrix uit Antwerpen,
woonachtig aan de Clapmolen, werden in 1594 met attestatie van Dordrecht
lidmaten van de gereformeerde gemeente.\zn{\kr 98, p.~145, 7~oktober 1594.} In
1596 verhuisden zij van Heemstede naar Wormer\zn{\nha, \dtb\ Haarlem 47, p.~320,
8~september 1596.}, maar te Haarlem lieten zij in 1597 en 1599 kinderen
greformeerd
dopen.
\item Jan Pieters, linnenwever uit Zon in Brabant (Son), verkocht in 1593 een
huis aldaar.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e O114a, f~XLVI,
17~augustus 1593.} Hij en zijn zijn vrouw Cathelyne Jans uit Rousselaer
(Roeselare), woonachtig in het Groot Heiligland, werden in 1595 lidmaten van de
gereformeerde gemeente.\zn{\kr 99, p.~4, 6~oktober 1595.} In 1594--1608 werden
acht kinderen uit dit huwelijk gereformeerd gedoopt. Cathalina Mathys, moeder
van de in 1611 gedoopte Marijken, was wellicht Jans tweede echtgenote.
\item Jan Pieters uit Straten (Stratum), 18~jaar oud, werkte in 1586 als spoeler
bij Willem Wouters in de Zijlstraat. Hij kreeg steun wegens armoede.\zn{\nha,
Burgerweeshuis Haarlem 6, f~XXXVIII.}
\item Jan Pieters, blauwwerker uit Strijp bij Eindhoven\zn{\nha, \sa\ Haarlem,
Restant Ensched\'e O114, f~CXL\vo, 13~mei 1591. O114a, f~CLIIII\vo, 1~april
1595. Rood 210, f~LXVIII, 25~oktober 1591. \ora\ Haarlem 47-2, ongef., 9~juni
1590; 22~september 1590; 1~oktober 1591; 5~oktober 1591; 30~maart 1594.},
geboren rond 1551\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e O114, f~CLXXVIII,
20~september 1591.}, belastte in 1583 zijn huizen aan de Krocht (voorheen van
het Catharinaconvent) en in de Ursulasteeg (voorheen van het
Ursulenklooster).\zn{\nha, \ora\ Haarlem 78-3, f~\2XXV\vo, 7~april 1583.} Hij
kocht in de slachttijd van 1589 voor \f45 een os.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-2,
ongef., 1~mei 1590.} Hij liet rond 1590 een nieuwe huis bouwen in de
Margarethastraat, naast dat van Aert Thonis uit Eindhoven.\zn{\nha, \sa\
Haarlem, Restant Ensched\'e O114, f~LXXI, 3~mei 1590. \ora\ Haarlem 76-29,
f~XCVII\vo, 4~januari 1592. \ora~78-4, f~II$\rm^c$LX\vo, 8~juli 1591.} In 1592
verkocht hij voor \f1270 en de lasten van \f265 een huis in de
Magdalenastraat.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-172, f~195\vo.} Een jaar later
kocht hij een erf in de Helmondsteeg.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-173, f~195.
\ora\ Haarlem 76-30, f~XCI\vo, 10~september 1593.} In 1593--1594 liet hij een
huis bouwen in de Oude Doelstraat.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e
O114a, f~LXXXI, 19~februari 1594; f~LXXXII, 25~februari 1594. \ora\ Haarlem
47-2, ongef., 28~januari 1594. \ora~78-5, f~LXVIII, 1~juni 1593; f~LXXII\vo,
9~juli 1593.} In 1591 was zijn vrouw samen met haar broer Jan Bachuys te
Maastricht erfgename van hun zus Lysken Bachuys.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant
Ensched\'e O114, f~CLVII, 30~maart 1591.}
%\item Jan Pieters uit Tongeren in Brabant (Tongelre) was gehuwd met
% Aeltgen Hendricx, die in 1606, ziek te bed in de Witte Herensteeg,
% als weduwe testeerde ten gunste van haar kinderen, van wie Abraham
% Jans zich tevreden moest stellen met \f12 en Sara Jans wegens haar
% goede diensten universele erfgenaam werd.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 45,
% f~XXVI, 28~januari 1606.}
\item Jan Pieters uit Veldhoven had een moeilijke start in Haarlem: als
16-jarige leerde hij in 1586 het weven bij Dries van Veldhoven aan de Oude
Gracht, maar hij moest worden ondersteund met een bijstandsuitkering.\zn{\nha,
Burgerweeshuis Haarlem 6, f~III.} Hij verkocht in 1593 aan Claes Jans uit
Veldhoven een rentebrief van \f50 kapitaal, te betalen door Pieter Diricx te
Veldhoven en spruitende uit de verkoop van een beemd aldaar.\zn{\nha, \sa\
Haarlem, Restant Ensched\'e O114a, f~LVI\vo, 13~oktober 1593.} Hij woonde in de
Kleine Houtstraat, toen hij op 23~augustus 1594 trouwde met Eva Dircks uit
Nijmegen. Op 23~augustus 1598 hertrouwde hij met Janneken Hendricks,
jongedochter uit Eindhoven; zij woonden in de Gierstraat. Jan Pieters, weduwnaar

uit Veldhoven bij de Zijlpoort (dezelfde?), trouwde op 22~december 1602 met
Maria Bastiaens, jongedochter uit Budel in de Korte Houtstraat; drie kinderen
uit dit huwelijk werden in 1603--1610 gereformeerd gedoopt. In 1611 verklaarde
hij als 70~jarige dat hij Goossen Henricx uit Turnhout meer dan 50~jaar kende en
dat deze al weefde, toen hij nog spoelde.\zn{\nha, Oudemannenhuis Haarlem 29,
24~oktober 1611.}
\item Jan Peter Bacx uit Woensel (in 1591 en 1592 van Eindhoven genoemd\zn{\nha,
\ora\ Haarlem 47-2, ongef., 13~december 1591. \sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e
O114, f~\2XLI\vo, 6~juli 1592.}), linnenwever te Haarlem, was in 1592 getuige
bij het testament van Thomas Cornelis in den Boomgaert [uit Eindhoven].\zn{\nha,
\ona\ Haarlem 35, f~II$\rm^c$X\vo, 14~oktober 1592.} Toen hij in 1596 testeerde
met zijn vrouw Syken Boerts uit Hapert te Haarlem, was Thomas in den Bogaert uit
Eindhoven getuige.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 38, f~XXXI, 30~september 1596.}
\item Jan Pieters\zn{\nha, \ona\ Haarlem 42, f~CLXXIX, 1~april 1603.},
linnenwever uit Woensel (ook uit Eindhoven genoemd), trouwde op 18~december 1594
met Grietgen Maertens uit Coesfeld in het land van Kleef; hun kinderen werden
gereformeerd gedoopt. Mogelijk was hij identiek aan Jan Pieters van
Espe\zn{\rhce, \ora\ Eindhoven 1550, f~3, 22~mei 1583 (Jan Peters van Esp uit
Woensel). \ora~1582, f~101\vo, 8~april 1610; f~190\vo, 6~oktober 1609.},
linnenwever uit Eindhoven\zn{\nha, \ona\ Haarlem 50, f~XXXVIII\vo, 16~november
1613.}; hij zou dan een broer zijn geweest van Pieter Pieters van Esp te
Haarlem, die uit Woensel kwam, maar zich ook van Eindhoven noemde. Jan en
Grietgen woonden aan de Oude Gracht. Hij of de vorige was in 1591 40~jaar
oud.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e O114, f~CLXXXVIII, 13~november
1591.}
\item Jan Pompen\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e O114b, f~XCVII,
3~september 1613. \ora\ Haarlem 76-41, f~LXXXVI\vo, 21~maart 1613. Schutterij
Haarlem 29-1, f~68\vo, 1606. Idem 30, ff~13\vo en 31\vo.\gaa, \ona\ Amsterdam
126, f~27, 29~november 1611; f~27\vo, 30~november 1611.} tekende 1611 een
document als linnenreder.\zn{\nha, Gildenarchieven Haarlem 168, ongedateerd
rekest (1611).} Als vrijgezel uit Eindhoven in de Grote Houtstraat trouwde hij
op 6~mei 1603 met Susanneken Tierenteyns\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-44, f~LV,
23~april 1618 (weduwe). \ora~76-54, f~\2XIII\vo, 4~juni 1633.}, jongedochter uit
Londen, zijn weduwe in 1633.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 61, f~480, 21~november
1633.} Haar moeder, Grietgen van Doornick, weduwe van Symon Tierentyn, woonde in
1603 te Haarlem.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 53, f~68, 28~september 1603.} In 1601
verkocht Jan Pompen voor \f1800 een huis op de hoek van de Balteljorisstraat en
de Krauwelsteeg en met zijn broer Jacob verkocht hij in 1606 een huis buiten de
Kleine Houtpoort.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-33, f~XXI, 16~januari 1601.
\ora~76-35, f~II$\rm^c$XXXII\vo, 27~september 1606.} In hetzelfde jaar heette
hij aan de Ossenmarkt te wonen.\zn{\nha, Oudemannenhuis Haarlem 3-42, nrs.~53,
54, 55, 56.} Zijn woonhuis in de Kleine Houtstraat verkocht hij in 1613 voor
\f5350.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-41, f~CLXII\vo, 18~december 1613.} Kort na
1614 is hij overleden.\zn{\nha, Schutterij Haarlem 30, f~31\vo.} Zijn weduwe
Susanna gaf in 1628 een machtiging om te Rouen geleverde goederen te
verrekenen.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 130, f~XXIII, 8~januari 1628.} Zij was in
1634 failliet.\zn{\kr 21, ongef., 3~oktober 1634; 10~oktober 1634.}
\item Jan Reyniers uit Eindhoven en Geertgen Barents lieten in 1607 hun kind
gereformeerd dopen. Wellicht was hij een zoon van Reynier Jans Tempelaer uit
Gestel, die met zijn gezin naar Haarlem was gemigreerd.
\item Jan Reynders, jonggezel uit Gestel bij Eindhoven in de Raamstraat, werd in
1608 lidmaat van de gereformeerde gemeente.\zn{\kr 99, p.~156, 4~januari 1608.}
Hij ondertrouwde op 20~april 1608 met Aelken Alberts, jongedochter uit Zwolle in
de Annastraat.

\item Jan Rutten\zn{\nha, \ona\ Haarlem 46, f~V, 18~april 1607.} uit Buel
(Budel) werkte in 1583, 14~jaar oud, als spoeler in de Witte Herensteeg en kreeg
wegens armoede een eenmalige uitkering. Nog een uitkering ontving hij in 1586,
toen hij als spoeler werkte bij Leenert Stevens.\zn{\nha, Burgerweeshuis Haarlem
6, f~XXXIII.\/} Hij trouwde op 7~juli 1598 als vrijgezel in de Damstraat met
Maritgen Gerrits van Gemeede bij \db\ (Gemonde), ook genoemd als afkomstig van
Den Dungen. Zij testeerden in 1609.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 47, f~CXXIX, 30~juni
1609.} In 1649 noemde Ruth Jans, linnenwever, zijn vader Jan Ruttekens de oude;
deze was overleefd door Maritgen.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 192, deel~I, f~132\vo,
3~januari 1649.}
\item Jan Ruth, jonggezel uit Budel in de Zijlstraat, trouwde op 16~november
1604 met IJken Egberts, jongedochter uit Weert aan de Oude Gracht. Hij werd in
1610 gereformeerd lidmaat en woonde toen in de Raamstraat.\zn{\kr 100, p.~13,
7~april 1610.} IJken hertrouwde op 6~oktober 1613 met de weduwnaar Christiaen
Jans, linnenwever uit Mierlo.
\item Jan Rutgers\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-4, f~XXXV\vo, 27~augustus 1610.} uit
Geldorp bij Helmond (Geldrop), linnenwever te Haarlem, getuigde in 1594 bij het
testament van Pieter Jans, linnenwever uit Helmond.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 36,
f~CXCII, 9~maart 1594.} In 1605 was hij wegens de aankoop van garen \f35
schuldig aan Guilame Coolsaet uit Menen.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 44, f~CXXVIII,
27~maart 1605.} Een dochter van Jan, woonachtig in de Voorkamp, participeerde in
1606 met drie loten aan de grote loterij.\zn{\nha, Oudemannenhuis Haarlem 3-82,
no.~10.}
\item Johan Sas\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-2, ongef., 10~december 1587.
\ora~47-4, f~LX\vo, 22~juli 1611. \ora~78-6, f~II$\rm^c$XLVII, 20~januari 1601.
\sa\ Haarlem, Rood 210, f~\2LXVII, 28~september 1602. Rood 212, f~LII,
15~december 1615. Restant Ensched\'e O114a, f~CLXIIII, 3~juni 1595. \ona\
Haarlem 87, f~XIIII, 24~januari 1617. Van Dillen, {\em Het oudste
aandeelhoudersregister\/}, 241 (hij koopt in 1602 voor \f1200 aandelen).} uit
Eindhoven, geboren rond 1548, was in 1590--1608 koopman en factoor in lijnwaad
te Haarlem, onder andere voor de gebroeders Ren\'e en Jehan Guij te Vitr\'e in
Bretagne.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e O114, f~CXVI, 17~december
1590. O114a, f~CLXIIII, 3~juni 1595. \ona\ Haarlem 79, f~LXV\vo, 5~juni 1608.
\gaa, \ona\ Amsterdam 103, f~56\vo, 13~mei 1606.} Later wordt hij koopman
genoemd. Samen met zijn broer Gerart en met Lenaert Willems uit Eindhoven
verkocht hij in 1598 lijnwaad aan Pieter Jans Hooft te La Rochelle; bij wijze
van voldoening gaf diens weduwe hen in 1605 een zestiende deel in het marsschip
De Bonte Koe met alle tuigage en uitrusting.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 74, f~CCXII,
2~september 1603.} Ook handelde hij op Spanje.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 12,
f~XXXVIII, 3~maart 1597.} In 1609 verkocht hij zijn zesde deel van een erf
buiten de Gestelsepoort van Eindhoven, dat hij had ge\"erfd van zijn nicht
Hester Pouwels.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e O114b, f~VI, 18~april
1609.} Met zijn zieke vrouw Maritgen Geryts uit Delft testeerde hij in 1584 en
1600; zij woonden in 1600 in de Jansstraat.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 35,
f~\2XI\vo, 12~mei 1584. \ona~40, f~CXXXIIII, 28~april 1600.} Daar kocht hij in
1610 voor \f1800 een huis.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-37, f~CLIX, 4~januari
1610.} Zijn dochter Maycken, woonachtig in dezelfde straat, deed in 1606 mee aan
de grote loterij.\zn{\nha, Oudemannenhuis Haarlem 3-17, no.~73.} Andere kinderen
waren Abraham Sas\zn{Hij was koopman en bij Elisabeth Bols, die hem overleefde
-- dochter van Cornelis Bols en Jacobyna van Mierop -- vader van Johan Sas:
\nha, \ona\ Haarlem 131, f~CXXII, 25~mei 1629. \ona~99, f~CXCVII\vo, 4~oktober
1628. \ora\ Haarlem 47-5, f~56, 20~oktober 1623; f~87\vo, 5~oktober 1624.
Schutterij Haarlem 30, ff~33\vo en 34, 1615. \gaa, \ona\ Amsterdam 578, p.~1149,
2~december 1633. De Ridder, \ah Een lijfrente-register'', 3, 26.}, koopman,
Johan Sas, koopman te Londen, en Anneken Sas, gehuwd met Guilliame van de
Cruycen, koopman te Londen; zij verhandelden in 1620 een van hun vader ge\"erfde
vordering op Henrick Servaess, koopman te Sevilla, wegens geleverde
waren.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 91, f~CLXVIII, 10~oktober 1620.} Samen met hun

zusters Maria Sas, gehuwd met Adam Boots, koopman te Bremen, Sara Sas, gehuwd
met Josias Herwyn te Bremen, en Lyntgen Sas, gehuwd met Daniel van Hasevelt te
Londen, verkochten zij in 1620 voor \f2100 aandelen in de {\sc voc.}\zn{\nha,
\ona Haarlem 91, f~XCII, 17~juni 1620; vgl. ff~XCII\vo en XCIIII\vo, 17~juni
1620.} Ten slotte was er nog een broer Gerardt Sas\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-52,
f~CIII\vo, 2~juni 1629: hij koopt voor \f2750 van zijn schoonzus Elisabeth Bols,
weduwe, een huis in de Janstraat.}, koopman.
\item Jan Savelberg, weduwnaar uit Eindhoven, trouwde op 10~juni 1601 met Thuen
Jans uit Antwerpen, weduwe van Anthonius Seeneels. Zij woonden in de Slijksteeg.
\item Jan Bastiaens uit Gheldorp bij Eindhoven (Geldrop) in de Raaksen verdiende
in 1581--1584 als spoeler \f7 per jaar en genoot daarom bijstand.\zn{\nha,
Burgerweeshuis Haarlem 6, f~I\vo.} Hij trouwde op 27~september 1592 als
vrijgezel met Thunisken Maertens, weduwe uit Steenwijk.
\item Jan Servaes, jonggezel uit Geldrop in de Annastraat, trouwde op 8~februari
1600 met Willemken Jans, jongedochter uit Deventer buiten de
Janspoort. Hij was in 1601 getuige van een transactie waarbij Christiaen Willems
uit Geldrop was betrokken.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 16, f~CXXIII\vo, 12~juli
1601.}
\item Jan Servaes Verwer(s), jonggezel uit Waert in Brabant (in feite uit Weert)
in de Doelstraat, ondertrouwde op 14~september 1608 met Claertgen Gillis van den
Driesse uit Antwerpen in de Korte Begijnestraat, weduwe van Philips Adriaens
[uit Breda]. Zij maakten in 1609 hun testament.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 47,
f~LII\vo, 23~februari 1609.} Jan hertrouwde op 27~september 1609 met Lijntgen
Claijs uit Antwerpen, weduwe van Lambrecht Doens, en woonde toen in de
Ursulasteeg. Hij werd in 1613 benoemd tot voogd over de onmondige kinderen van
Sijmon Jans Busschaert uit Breda en Adriaentgen Sebastiaens.\zn{\nha, \ona\
Haarlem 50, f~XIIII\vo, 8~juli 1613.} Hij testeerde in 1624 met zijn vrouw
Lyntgen Claes en benoemde zijn enige kind, Anneken, dat nog jong was, tot
universele erfgenaam, maar zijn vrouw kreeg tot het mondig of gehuwd was het
tochtrecht over de nalatenschap. Zou Anneken voortijdig sterven, dan kreeg Jans
broer Andries (eveneens in Haarlem woonachtig) een legaat van \f600. Lyntgen
maakte haar voorkinderen Dirck, Maritgen en Lambert haar erfgenamen.\zn{\nha,
\ona\ Haarlem 58, f~203, 5~oktober 1624.}
\item Jan Stupkins uit Aalst in Brabant, 11~jaar oud, was in 1585 spoeler bij
Henrick Voerscheil (Verschuyl) in de Zuiderstraat en ontving een
bijstandsuitkering.\zn{\nha, Burgerweeshuis Haarlem 6, f~VII\vo.}
\item Hans Dircx uit Dommelen, vermeld in 1593 en 1594.\zn{\nha, \ona\ Haarlem
36, f~CXC, 5~maart 1594. \sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e O114a, f~XXI, 12~april
1593.}
\item Jan Dirrix, vrijgezel uit Helmond in de Korte Houtstraat, trouwde op
22~juni 1597 met Henrickgen Hermans in de Kleine Houtstraat, jongedochter uit
Winterswijk. Hij woonde in de Boeresteeg, toen hij in 1600 lidmaat werd van de
gereformeerde gemeente.\zn{\kr 99, p.~63, 6~oktober 1600.}
\item Jan Dircks, vrijgezel uit Helmond, trouwde op 6~mei 1603 met Joostken
Hendricks, jongedochter uit Helmond. Zij woonden in de Korte Houtstraat. In
1603--1617 werden zeven kinderen uit dit huwelijk gereformeerd gedoopt. Jan of
de vorige keerde terug naar Helmond, waar hij woonde toen in 1628 de erfgenamen
van Jan Michiels \f90:8:0 van hem eisten voor geleverd kamerijksdoek.\zn{\nha,
\ona\ Haarlem 130, f~CXXXVIII, 16~juni 1628.}
\item Jan Dirckss uit Hilvarenbeek in de Zuijderstraat en later op de Krocht,
een spoeler van 11 \`a 13~jaar oud, verdiende in 1583 en 1584 met een

jaarinkomen van \f6 te weinig om van te leven, maar werd afgewezen voor een
uitkering.\zn{\nha, Burgerweeshuis Haarlem 6, ff~VII, XXXV.}
\item Jan Dirricks van Heuvel, vrijgezel uit Weert in de Warmoesstraat,
ondertrouwde op 5~maart 1606 met Mayken Pieters Noppe, jongedochter aan het
Spaarne. Hij kocht dat jaar 28~loten in de grote loterij en liet noteren: {\em
Noyt synse gebleven in berouwen, die hen van herten op Godt
betrouwen.\/}\zn{\nha, Oudemannenhuis Haarlem 3-23, no.~94.} Hij was de rond
1568 geboren\zn{\nha, \ona\ Haarlem 129, f~42\vo, 15~september 1627.} zoon van
Dirck van Heuvel uit Weert, koopman te Haarlem. Hij was in 1588 te
Kopenhagen.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 10, f~XI, 16~januari 1592.} In 1593--1620 was
hij lid van de oude schutterij.\zn{\nha, Schutterij Haarlem 29-1, f~6\vo.
Idem~31-1, f~13\vo, 1613; f~47, 1615. Idem~31-2, ongef., 1618.} De kinderen uit
dit huwelijk werden gereformeerd gedoopt. Minstens sinds 1603 was hij lid van de
Oude Schutterij, die hij in mei 1609 verliet wegens zijn verhuizing naar
Alkmaar.\zn{\nha, Schutterij Haarlem 29-1, ff~49 en 63.} In 1632 werd Jan van
den Heuvel uit Weert, 65~jaar oud, opgenomen in het oudemannenhuis te
Haarlem.\zn{\nha, Oudemannenhuis Haarlem 39, f~37\vo, 4~mei 1632.}
\item Jan Dircks uit Wunsel (Woensel), 10~jaar, werkte rond 1585 als spoeler bij
Lenert Adriaens in de Breesteeg en was arm.\zn{\nha, Burgerweeshuis Haarlem 6,
f~XXVI.}
\item Jan Thijelmans\zn{\nha, \ora\ Haarlem 78-9, f~CXIIII, 5~mei 1614; f~CXXII,
10~juni 1614. Oudemannenhuis Haarlem 3-40, no.~181.} (soms met de familienaam
Brouwer aangeduid), twijnder uit Soerendonk in de Ceciliasteeg, trouwde op
17~juni 1590 als Jan Thyelen Hubrechts, vrijgezel, met Agniesgen Claes
Sluijters, jongedochter uit Antwerpen. Hij werd in 1597 lidmaat van de
gereformeerde gemeente.\zn{\kr 99, p.~29, 31~december 1597.} Zijn acht kinderen
bij Niesje Claes werden in 1592--1606 gereformeerd gedoopt. Bij de doop van
dochter Hester in 1595 werd hij Jan Tylands uit Leende genoemd. In 1610 kocht
hij voor \f1050 een huis in de Drossestraat.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-38,
f~CVI\vo, 24~april 1610.} Voor \f1070 verkocht hij in 1620 dit huis in de
Drossestraat op het Nieuwland.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-45, f~\2L\vo, 30~maart
1620.} Hij hertrouwde op 7~augustus 1622 met Tanneken Lenarts uit Buijl (Budel),
weduwe van Tobias de Clercq; zij trouwden in haar woonplaats Amsterdam, waar zij
op de Oostersluis woonde. Jan was nog steeds twijnder. Toen hij op 8~augustus
1626 te Amsterdam ondertrouwde met Agniete Jans uit Hamburg, een jongedochter
van 19~jaar, woonde hij als {\em gelaesenvercoper\/} in de Rozenboomsteeg te
Amsterdam. Daar werd in 1631 zijn zoon uit het derde huwelijk gedoopt.
\item Jan Timmers uit Leende verkocht in 1594 land te Leenderstrijp en woonde
toen te Haarlem.\zn{\rhce, \ora\ Heeze 1635, f~37\vo, 28~november 1594.} Daarna
is hij alleen bekend via zijn kinderen: in 1630 machtigden Pieter Jans Timmers,
linnenwever te Haarlem, en zijn zusters Saertgen (gehuwd met Guilliam de Witte),
Lysbet (gehuwd met de geboren Haarlemmer Jan de Worm de jonge) en Maeijke
(gehuwd met Jacob Willems) hun broer Daniel Janssen, twijnder te Haarlem,
om in Leende de nalatenschap te vereffenen van de daar overleden Janneken Thijs,
nicht van hun vader.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 133, f~IIII\vo, 22~september 1630.}
Lysbet Jans was op 4~mei 1625 getrouwd met Jan de Worm\zn{Hans de Worm (junior
of senior?) was vlaskoper: \nha, \ora\ Haarlem 47-7, f~110\vo, 18~april 1641;
vgl. f~138, 3~mei 1643.} uit Haarlem, Saertgen Jans trouwde\zn{\nha, \ona\
Haarlem 119, f~233, 3~februari 1620.} op 4~februari 1629 met de 32~jaar oude
koopman Guilliam de Witte\zn{\nha, \ona\ Haarlem 125, f~CLX\vo, 9~juni 1625;
f~CLXXXI, 1~juli 1625. \ona~142, index (Guilliame de Witte, koopman, en Sara
Jans testeerden in 1650. De akte staat niet in het ge\"indiceerde protocol).
\ona~150, f~172, 6~april 1646. \ora\ Haarlem 47-7, f~68, 9~december 1638.},
weduwnaar uit Haarlem; hij was in 1646 huurder van een huis in de Grote
Houtstraat, toebehorend aan Maeycken Joosten van Leende.\zn{\nha, \ona\ Haarlem
153, f~155\vo, 13~juni-21~juli 1646.}

\item Jan Verbruggen, vrijgezel uit Weert bij Eindhoven (Valkenswaard) en
woonachtig in Den Haag, trad op 27 januari 1604 in ondertrouw met Adriaenken van
Dommelen, jongedochter uit Haarlem in de Warmoesstraat. Zij was in 1602 met haar
moeder als getuige gereformeerd lidmaat geworden en woonde ook toen in de
Warmoesstraat.\zn{\kr 99, p.~77, 4~januari 1602.} In 1604 verhuisden Jan en
Adriaenken naar Den Haag.\zn{\nha, \dtb\ Haarlem 47, p.~369, 14~maart 1604;
i.m., 29~maart 1604.}
%INVULLEN:dochter van Ansem of Joachim? Vide
\item Hans Verschuyl de jonge\zn{\gaa, \ona\ Amsterdam 103, f~86\vo,
7~juli 1606. \nha, \ora\ Haarlem 47-3,
f~264, 7~augustus 1606. \ona\ Haarlem 82, f~CXLVII, 5~september
1611. \ona~84, f~I\vo, 3~januari 1613. Mason, {\em Gens Van der Scuylen\/},
17, 29, 124, 125, 127, 131, 140.} uit Eindhoven, ook
jonge Jan Verschuijl genoemd,
geboren in 1555, was een zoon van Jan Geryts Verschuyl en Aelken. In
1583 was hij een van de Brabanders die de vroedschap adviseerde over
de gewenste maat van het lijnwaad.\zn{\nha, Gildenarchieven Haarlem
168, 1583.} Hij trouwde op
10~augustus 1593 als weduwnaar van Hester de Lessynia met Geesken Jans
Baerthelmeeus\zn{\nha, \ona\ Haarlem 156, f~21, 29~maart 1631.},
weduwe uit Venlo. Hij was koopman\zn{\nha, \sa\ Haarlem,
Restant Ensched\'e O114, f~II$\rm^c$, XXII\vo, 26~maart 1592.} en
verscheepte samen met zijn broer Dirck partijen linnen naar
La Rochelle.\zn{Mason, {\em Gens Van der Scuylen\/},
138.\SetRef{rochelle}} In 1608 betichtte de linnenpakker Jan Goossens
van Berckel [uit Eindhoven] hem, zijn zoon Guilliam en zijn overleden
vrouw van dwangmatig liegen.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 79, f~CXXVII\vo,
16~september 1608.} Hij
testeerde in 1613 op zijn ziekbed\zn{\nha, \ona\ Haarlem 49,
f~\2VI\vo, 4~januari 1613.} en zijn
kinderen Guilliamme (later koopman in achtereenvolgens Haarlem en
La Rochelle\zn{\nha, \ona\ Haarlem 92, f~CLXXVI\vo,
22~september 1621.}), Judith (op 1~september 1613 ondertrouwd
met Henrick Claes Everswijn\zn{\nha, \ona\ Haarlem 136, f~XLVII\vo,
2~mei 1640 (zij is zijn weduwe). INVULLEN, {\em Jaarboek Haerlem\/}
(1961) 124: sergeant van de kloveniersdoelen, op schuttersstuk 1630.}),
Dirck
(onmondig, later koopman in La Rochelle), Hester (de onmondige
nadochter, die in 1614 trouwde
met Abraham de Block te Leiden en later te Haarlem in de Damstraat
(koopman op Frankrijk\zn{\nha,
\ona\ Haarlem 85, f~LXI, 9~mei 1614; f~CLIII\vo, 20~november 1614.},
ontvanger van de gemene landsmiddelen van het kwartier van
Haarlem\zn{\nha, \ona\ Haarlem 95, f~LXXXVIII, 5~april 1624: hij
testeert met zijn vrouw en vermaakte aan hun dochter Hestertgen
\f10.000.})
en Hans (koopman buitenlands, later in La Rochelle) handelden sinds
1614 als zijn erfgenamen.\zn{\nha, \sa\ Haarlem,
Restant Ensched\'e O114b, f~CV, 10~februari 1614. \ona\ Haarlem 87,
f~XXX\vo,
6~maart 1617. \ona~92, f~LIIII\vo, 7~april 1621. \ona~129, f~83,
22~oktober 1627. \ona~133, f~54\vo, 10~februari 1631. \ora\ Haarlem
76-45, f~LXXI\vo, 19~augustus 1619.}
In 1606 kocht hij negen loten in de grote
loterij onder de spreuk {\em Gods segen is niet gelegen in groot
goet dan die syn woort te recht doet ende daer na doet\/} en nog
130~stuks onder de spreuk {\em Zeer vast hij bout die op Godt
betrout\/}; hij woonde toen in de Grote Houtstraat en won een
zilveren lepel.\zn{\nha,
Oudemannenhuis Haarlem 3-35, no.~19. Idem~3-40, no.~191. Idem~11,

p.~35.}
\item Jan Vestens\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Rood 212, f~272, 19~maart 1622.} uit
Weert in Brabant, linnenwever in de Kruisstraat, werd in 1588 lidmaat van de
gereformeerde gemeente.\zn{\kr 98, p.~87, 30~december 1588.} In 1618 kocht hij
een huis aan de Ossenmarkt.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 78-10, f~LXXVII, 25~januari
1618.} Trijntgje Fransen Pompers uit Weert aan de Ossenmarkt, weduwe van Jan
Vestens, werd in 1626 gereformeerd lidmaat.\zn{\kr 100, p.~315, 10~juli 1626.}
Op haar ziekbed testeerde zij in 1637.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 134, deel~II,
f~XCVIIbis, 2~september 1637.} Als weduwe maakte Trijntgen \f151 kosten voor het
ziekbed en de uitvaart van Jans broer Hendrick Vestens.\zn{\nha, \ona\ Haarlem
157, no.~278, 3~november 1634.} Geassisteerd door (haar zoon) Frans Vestens
verkocht zij in 1642 voor \f1550 een huis aan de Ossenmarkt en in 1646 verkocht
zij voor \f1082 een huis in de Ursulasteeg.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-62,
f~XCVIII, 14~april 1642. \ora~76-65, f~CLIIII\vo, 21~november 1646.} Zij
testeerde op haar ziekbed in 1646 ten gunste van haar kinderen Trijntgen (gehuwd
met respectievelijk de blauwreder Jaques Savry -- ook Savre en Saverij -- en
Arent Gijsberts\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-85, f~139\vo, 7~juni 1681.}), Frans en
Janneken (gehuwd met Dirck Pieters, hertrouwde later met Sijmon Claes), van wie
eerstgenoemde een prelegaat kreeg voor haar diensten tijdens haar ouderdom en
ziekte. Zij woonde in de Bouwerijsteeg.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 140, f~LXXVIII,
27~juni 1646. Vgl. \ona~206, f~216, 8~februari 1659. \ona~314, f~\2II\vo,
30~november 1658.} Op 29~januari 1659 is zij overleden in haar huis in de
Ursulasteeg en zij werd begraven in graf nummer~41 in de Nieuwe Kerk. In de
nalatenschap bevonden zich twaalf stukken lijnwaad en zeven scheren ofwel
kettingen van en voor de 15e, 17e, 17$\frac{1}{2}$e, 18e en 19e kam en langgaren
van 15, 16, 17, 18, 22, 23, 25 en 27 in het pond.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 223,
f~141, 4~februari 1659.} De kinderen verkochten in 1659 voor \f1300 een huis in
de Ursulasteeg.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-71, f~\2LXXXIIIIa\vo, 25~april 1659.
Vgl. \ora~76-74, ff~XII\vo, XIIII, XIIII\vo, 24~december 1662.} Genoemde
Tryntgen hertrouwde in 1674 met Arent Gijsberts, die 30~stukken lijnwaad,
9~kettingen, 150~bossen `loote garen' INVULLEN:term, samen \f2806 waard, drie
blauwgetouwen, een scheerraam, 12~kammen, zijn lijfgoed en wat huisraad
inbracht. Tryntgens inbreng bestond uit een huis in het Groot Heiligland, een
huis in de Bereiderstraat, graf nummer~41 in de Nieuwe Kerk, \f150 aan
contanten, \f183 aan lijnwaad, een weefgetouw, lijfgoed en huisraad.\zn{\nha,
\ona\ Haarlem 330, f~132, 24~juli 1674.}
\item Jan de Weert uit Eindhoven trouwde met Willemken Jacobs. Zij woonden op de
Achterkamp, toen Willemken in 1593 lidmaat werd van de gereformeerde
gemeente.\zn{\kr 98, p.~126, 8~januari 1593.}
\item Jan van Waelre was gehuwd met Mariken Goorts uit Strijp, die in 1606 als
weduwe op haar ziekbed in de Korte Veerstraat testeerde ten behoeve van haar
collaterale verwanten, onder wie Joost Matheeus van der Sande te Strijp, zoon
van haar halfbroer Matheus Joosten. Tot universele erfgenamen benoemde zij de
armen van de doopsgezinde gemeente te Haarlem. Zij woonde in de Korte
Veerstraat.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 45, f~XLIX\vo, 6~april 1606.}
%INVULLEN:identificatie
\item Jan Wouters uit Eindhoven, {\em orphanus\/}, 14~jaar oud, werkte in 1584
als spoeler in de Nauwe Appelaarssteeg en verdiende jaarlijks \f10. Bovendien
genoot hij een gratis slaapplaats. Wegens armoede ontving hij in 1583 een
eenmalige uitkering.\zn{\nha, Burgerweeshuis Haarlem 6, f~XLIX.}
\item Jan Wouters, jonggezel uit Eindhoven, trouwde op 18~juni 1585 met Goertgen
Ariens, jongedochter uit Haarlem. Hij kocht in 1592 van Ansem Pieters uit
Eindhoven voor \f655 een huis in de Anegang\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-172,
f~162\vo. \ora\ Haarlem 76-29, f~CIII, 4~januari 1592.} en verkocht daar in 1593
aan de lakenreder Willem Diricx een huis (hetzelfde?) voor \f1150 en de lasten
van \f50.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-173, f~189\vo. \ora\ Haarlem 76-30,

f~LXXII\vo, 15~mei 1593.} Hij was garenkoper.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-3,
f~XX\vo, 4~juli 1597.}
\item Jan Wouters van Beerwinckel, weduwnaar uit Gestel bij Eindhoven in de Oude
Doelstraat, trouwde op 26~maart 1600 met Henderijske Willems, jongedochter uit
Gestel in de Zijlstraat. Hun dochter Cathelijna werd in 1601 gereformeerd
gedoopt. Zij hertrouwde op 23~april 1602 met Aert Jans uit Tongelre.
\item Jan Wouters uit Sint-Michielsgestel werd in 1583 toegelaten tot de
poorterij en geadmitteerd als zakdrager.\zn{\nha, Stadsbestuur Haarlem
1245--1572 10, f~LXXXVII\vo, 22~november 1583.}
\item Jan Wouters uit Strijp aan de Oude Gracht werd in 1590 lidmaat van de
gereformeerde gemeente.\zn{\kr 98, p.~104, 21~april 1590.}
\item Jan Wouters, linnenwever uit Weert bij Eindhoven (Valkenswaard), trouwde
op 8~november 1598 als vrijgezel aan de Oude Gracht met Anneken Pieters,
jongedochter uit Haarlem in de Barteljorisstraat. Mogelijk was hij identiek aan
de Brabander Jan Wouters, die in 1604 en 1605 vinder werd van het
linnenweversambacht.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Rood 211, f~XXII, 22~oktober 1604;
f~XLII, 22~oktober 1605.} Hij kocht in 1609 voor \f950 een huis in de
Gasthuisstraat.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-37, f~\2\vo, 21~december 1609.} Hij
zal ook dezelfde zijn als de weduwnaar Jan Wouters uit Weert in de Boeresteeg,
die op 4~september 1611 hertrouwde met Janneken Sas\zn{\nha, \ora\ Haarlem
76-59, f~CXVIII, 5~april 1639; f~CLXVIII, 19~mei 1639. \sa\ Haarlem, Restant
Ensched\'e O114b, f~273\vo, 18~juni 1637.} uit Eindhoven in de Grote Houtstraat,
dochter van de uit Eindhoven afkomstige Gerrit Sas de oude, koopman te Haarlem.
Met haar testeerde hij in 1612.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 56, f~67\vo, 18~juni
1612.} Een maand na zijn huwelijk werd hij, met Gerrit Sas als getuige,
gereformeerd lidmaat.\zn{\kr 100, p.~38, 7~oktober 1611.} Namens de Brabanders
werd hij in 1625 verkozen tot diaken.\zn{\kr 20, ongef., 9~maart 1625.} Voor
\f1055 verkocht hij in 1619 een huis in de Gasthuisstraat.\zn{\nha, \ora\
Haarlem 76-45, f~CXIII, 10~december 1619.} Op zijn ziekbed testeerde hij in 1625
(tijdens de pestepidemie) ten gunste van zijn vrouw en gaf zijn voordochter
Arijaentge Jans en zijn moeder Aeltge Jans prelegaten van respectievelijk \f600
en \f30. Als executeur-testamentair benoemde hij zijn broer Hendrick
Wouters.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 154, f~29, 2~november 1625.} Jannken Sas was in
1631 zijn weduwe en werd in 1637 door haar zoon Gerrit Jans van Weert gekweten
van een schuld van \f600.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 133, f~46, 22~januari 1631.
\ona~134, deel~II, f~CXXXV\vo, 30~december 1637.} In 1634 testeerde zij met haar
tweede man, de linnenwever Anthoni Reyniers.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 105,
f~CVI\vo, 18~juli 1634.} Als weduwe van Jan Wouters kocht zij in 1639 de helft
van een huis in de Zijlstraat (naast Denijs Gillis uit Weert) en in 1654
verkocht zij voor \f1000 een huis in de Gierstraat.\zn{\nha, \ora\ Haarlem
76-69, f~II\vo, 10~januari 16554. \ora~78-14, f~CXCVI, 19~mei 1639.} Een codicil
maakte zij in 1654 en in 1658 en 1659 testeerde zij nogmaals, waarbij zij de
diakens van de gereformeerde kerk \f100 en die van de Waalse kerk \f50
toekende.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 151, f~4, 10~december 1653. \ona~343, f~281\vo,
10~december 1659.} De kinderen uit beide huwelijken werden gereformeerd gedoopt.
\item Jan Wouters uit Waelderen bij Eindhoven (Waalre) in de Annasteeg trouwde
op 2~juli 1595 met Lijsbet Hendrix uit Woensel. In 1602--1614 werden vijf
kinderen uit dit huwelijk gereformeerd gedoopt.
\item Jan Wymens (Wijnmans), jonggezel uit Eindhoven, trouwde op 11~september
1584 met Nieltgen Bastiaens, jongedochter uit Haarlem. Hij stierf kinderloos
omstreeks 1594 en liet aan zijn broer Henrick Willem Wijnmans een huis na in de
Kleine Houtstraat.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 42, f~II$\rm^c$X\vo, 13~mei 1603. Rond
1595 probeerden de garenkopers de controle op het Silezische garen te regelen.
Een van hen was Jan Wymans (\nha, Gildenarchieven Haarlem 332, ongedateerd

rekest). Eind 1594 woonde Jan Wymmans als koopman te Hamburg (\ona\ Haarlem 10,
f~\5LXX, 15~november 1594).}
\item Jehan Wijnants\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-2, ongef., 13~maart 1588.
\ora~78-5, f~\2XIIII\vo, 7~februari 1596. \ona\ Haarlem 10, f~II\vo, 6~januari
1593. \ona~11, f~CXXII\vo, 6~juni 1595; f~\3LXV, 2~maart 1596. \ona~54, f~207,
5~december 1606. \sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e O114, f~III\vo, 5~juli 1589
(Hans Wynants, 45~jaar oud). Idem O114a, f~CXXXVI, 11~januari 1595.} uit
Eindhoven (hij noemde zich ook van Goch), zoon van Christiaen Wijnants en Elsken
van Oudenhoven, sloot in 1588 een huwelijkscontract met Sara Pompen\zn{\nha,
\ona\ Haarlem 59, f~171, 3~augustus 1626. \ona~96, f~\2LXVI\vo, 16~november
1625. \ona~101, f~XCVIII, 28~mei 1630. \ona~149, f~357\vo, 5~juli 1642. \ora\
Haarlem 47-4, f~LXIIII\vo, 17~september 1611. \sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e
O114b, f~C\vo, 19~november 1613. \gaa, \ona\ Amsterdam 439, f~261\vo, 11~juli
1625; f~316\vo, 18~december 1625. \ona~440, f~37, 18~februari 1626. \ona~468,
f~67, 18~februari 1626. \na, Hof van Holland 647, no.~23, 18~februari 1619.},
die werd geassisteerd door haar moeder Barbara van Heyst en haar grootvader
Peter van Heyst.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 33, f~\2XXXIX, 26~november 1588. Pieter
van Heyst, weduwnaar uit Goch aan de Bakenessergracht, werd in 1586 lidmaat van
de gereformeerde gemeente: Kerkenraad Haarlem 98, p.~59, 8~oktober 1586.} Haar
vader was Jacob Pompen uit Eindhoven, koopman te achtereenvolgens Goch en
Haarlem. Jehan huurde in 1597 samen met Geraert Hiolle voor \f243 per jaar het
kapitale huis in de Jansstraat waar zij al woonden; de huur voor het deel van
Jehan beliep \f132.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 12, f~CXXIX, 30~juni 1597.} In 1601
kocht hij voor \f2600 een huis in de Grote Houtstraat.\zn{\nha, \ora\ Haarlem
76-33, f~LXVII, 10~maart 1601.} Hij was in 1596 een van de belangrijkste
kooplieden in Silezisch garen van Haarlem, evenals de rond 1564 geboren Pieter
Theunen\zn{\nha, Gildenarchieven Haarlem 332, {\em Dit syn de namen\/}, z.d.
\nha, \ona\ Haarlem 11, f~LXI\vo, 14~februari 1595. \ona~76, f~XXIX, 10~februari
1605. \ora\ Haarlem 78-5, f~\2XIIII\vo, 7~februari 1596.}, met wie Sara een
tweede huwelijk sloot.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 11, f~\3II, 3~januari 1596;
f~\3LXV, 2~maart 1596. \ona~54, f~136\vo, 28~februari 1604.} De ondertrouw
geschiedde op 7~september 1613 te Amsterdam, waar zij zich met hem metterwoon
vestigden op de Oude Zijds Achterburgwal.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant
Ensched\'e O114b, f~C\vo, 19~november 1613.} Pieter was eerder getrouwd geweest
met Marieken Kolpers. In 1621 kocht Sara als zijn weduwe voor \f4200 een huis in
de Zijlstraat te Haarlem\zn{\nha, Collectie eigendomsbewijzen te Haarlem 103,
no.~1, 19~mei 1621. \ora\ Haarlem 76-47, f~\2LXXXIIII, 5~juni 1622.}, wat
misschien het moment van terugkeer deze stad markeerde. In 1626 had zij met de
erfgenamen van Pieter Theunen een geschil over bezittingen in de
Beemster.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 126, f~205\vo, 6~februari 1626.} Het huis in de
Zijlstraat (groot en weldoortimmerd) verkocht zij in 1645.\zn{\nha, \ora\
Haarlem 76-64, f~CLXXVI, 1~december 1645. \ora~78-16, f~XLI\vo, 11~december
1645. Collectie eigendomsbewijzen te Haarlem 103, no.~1, 19~mei 1621; no.~2,
21~december 1645.} In 1639 was zij de hoogbejaarde weduwe van haar derde man,
Jaques de Ruijsschere de oude\zn{\gaa, \ona\ Amsterdam 1053, f~141, 1~april
1639.} uit Leiden, met wie zij daar op 23~oktober 1625 ondertrouw had
aangetekend.\zn{Hij was eerder gehuwd geweest met Janneken Dammas. Huwelijkse
voorwaarden met Sara: \nha, \ona\ Haarlem 96, f~\2L, 7~november 1625. Elsken
Wijnants, nicht van Jehan (dochter van zijn broer Wijnant Wijnants) was in 1612
getrouwd met Jacob de Ruysschere de jonge, zoon van senior.} Hij was een
principi\"ele wederdoper, die toen hij het poorterschap van Leiden kocht,
weigerde de eed af te leggen.\zn{Stuve, \ah Een Leidse lacune'', 198, 199, 210,
212.} Zij testeerde zij in 1639 ten gunste van haar kinderen Wijnants.\zn{\nha,
\ona\ Haarlem 135, f~\2IIII, 1~november 1639.} Henrick Coppens, enig kind van
haar dochter Elsken Wijnants, kreeg \f600 eens in plaats van zijn erfdeel. De
inboedel ging naar haar dochters Barbara en Margrieta, elk de helft. Universele
erfgenamen werden genoemde dochters plus de kinderen van wijlen Christiaen Jan
Wijnants, haar zoon, elk voor een derde. Zij woonde in de Zijlstraat.\zn{\nha,
\ona\ Haarlem 135, f~\2IIII, 1~november 1639.}

%INVULLEN:Pieter Anthonis de Goeyer\zn{Broer van Willem Anthonis de Goyer uit
%Amersfoort en zoon van Anthonis Bartels Goyer: \nha, \ona\ Haarlem 18,
%f~CXXIIII, 22~juli 1603.} is wijlen in 1610 en heeft kinderen.\zn{\nha, \ona\
%Haarlem 81, f~LXXXVII\vo, 25~juni 1610.}
%Pieter Anthonis Goijer uit Amersfoort, ziek te bed, in het huis waar Amersfoort
%uithing, testeerde in 1597 met zijn vrouw Rycgen Foeyten. Hij signeerde {\em
%Peter Anthonis\/} (dus niet Teunen).\zn{\nha, \ona\ Haarlem 12, f~XXV,
%6~februari 1597.} Broer Barthel Anthoniss Goyer, geboren te Harlingen
%(Amersfoort is doorgehaald), was een zoon van Thonis Baerts Goyer, burger
%Amsterdam.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 19, f~LIX, 17~april 1606.} Bartelt Anthoniss
%Goijer te Haarlem kocht \f900 aandelen VOC.\zn{Van Dillen, {\em Het oudste
%aandeelhoudersregister\/}, 171.} In 1596 beloofde Gillis Henricxs, linnenwever
%uit Heeze, \f108 aan Pieter Anthonis Goyer voor geleverd lang garen (\ora\
%Haarlem 78-5, f~\2LXI, 16~oktober 1596).
%Jan Wynants 1608 waard in De Drie Halve Manen op het Spaarne.\zn{\nha, \ona\
%Haarlem 79, f~CIII\vo, 9~augustus 1608.}
\item Hans Willems, linnenwever uit Eindhoven, woonachtig buiten de
Schalkwijkerpoort, werd in 1590 lidmaat van de gereformeerde gemeente.\zn{\kr
98, p.~106, 5~oktober 1590.} Hij was in 1593 getuige bij het huwelijkscontract
van Laurens Willems uit Eindhoven.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 36, f~XCVIII\vo,
8~september 1593.} Jan Willems Hasen\zn{\rhce, \ora\ Eindhoven 1549, dl.~II,
f~14\vo, 28~augustus 1571 (hij was een zoon van Lysken weduwe Willems Shasen);
f~51, 26~december 1574.}, linnenwever uit Eindhoven, kocht in 1582 van de stad
een huis in de Ursulensteeg.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 78-3, f~\2I, 18~september
1582; f~\2XI\vo, 31~december 1581. \sa\ Haarlem, kast 32-3, rekening 1584,
f~XVIII. Als Jan Willems van Eindhoven kocht hij in 1582 van de stad voor \f330
een huis op de hoek van de Ursulastraat en het Crayenest, voorheen bezit van het
Sint-Ursulaklooster (\ora\ Haarlem 76-26, f~\2XXXVII\vo, 31~december 1582. \sa\
Haarlem, kast 32-9, rekening 1600, f~XVI).} Zijn weduwe, Tryntgen of Styntgen
Willems, verkocht het huis in 1606 met haar tweede echtgenoot, de koopman Jan
Adriaens. In 1603 had zij met haar kinderen de nalatenschap van haar man
gedeeld. Zij bleef in het bezit van het grote huis op de hoek van de Ursulasteeg
en de Kraaienhorstergracht en de kinderen kregen de kamer daarachter. Het waren:
Pieter Jans, Annetgen Jans (gehuwd met Huybert Willems uit Helmond), Annetgen
Jans (gehuwd met Pieter Lucas), Mayken Jans en de onmondigen Joost en Jan Jans,
die werden bevoogd door hun oom Laurens Willems uit Eindhoven.\zn{\nha, \ona\
Haarlem 43, f~LI, 29~september 1603. Sander Aerts uit Gestel en Jan Adriaens uit
Woensel, poorter van Haarlem, getuigden bij deze transactie.}
\item Jan Willems\zn{\na, Hof van Holland 655, no.~136, 30~juli 1621.} uit
Eindhoven in de Gierstraat, geboren rond 1570\zn{\nha, \ona\ Haarlem 119, f~32,
18~augustus 1621. In 1627 legde Jan Willems uit Eindhoven, 59~jaar oud, een
verklaring af: \ona~129, f~131\vo, 2~december 1627.}, trouwde op 5~mei 1596 met
Truyken Hermans van Weert uit Kleef, die in 1598 lidmaat werd van de
gereformeerde gemeente.\zn{\kr 99, p.~39, 9~oktober 1598. In 1597--1610 werden
acht kinderen van Jan en Truyken gereformeerd gedoopt.} Een jaar tevoren hadden
zij getesteerd.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 38, f~LXXVII\vo, 26~januari 1596.} Jan
Willems uit Eindhoven, geboren rond 1568, verklaarde in 1621 meermalen lijnwaad
te hebben verzonden naar Jan Gerryts te Sevilla.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant
Ensched\'e O114b, f~CLXXXIX, 5~oktober 1621.} Waarschijnlijk mag hij worden
ge\"identificeerd met Jan Willems van Eindhoven, koopman te Haarlem in
1619.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e O114b, f~CXLV\vo, 28~maart 1619.
Vgl. \rhce, \ora\ Eindhoven 1582, f~18\vo, 30~mei 1609 (Jan Willems te Haarlem
verkoopt te Eindhoven een rente).}
\id Jan Willems van Eindhoven (dezelfde?) kocht in 1606 voor \f1250 samen met
Pieter de Coninck een huis met erf, een nieuwe kamer en een weefkelder in de
Breesteeg op de hoek van de Oude Doelstraat, dat hij in 1609 verkocht.\zn{\nha,
\ora\ Haarlem 76-35, f~CLX, 10~februari 1606. \ora~76-37, f~CXXIX\vo, 30~april

1609.} Hij verkocht in 1608 voor \f1300 een huis in de Zijlstraat bij de
poort.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-36, f~CLI\vo, 5~januari 1608.}
\item Jan Willems\zn{Een Jan Willems van Eindhoven, geboren rond 1579, legde in
1628 een verklaring af: \nha, \ona\ Haarlem 130, f~CV\vo, 3~mei 1628.},
linnenwever uit Eindhoven, trouwde in INVULLEN:datum 1604 met Jannetgen Willems,
jongedochter uit Haarlem. Hij werd geassisteerd door zijn vader Willem Jans uit
Eindhoven en bracht \f100, twee weefgetouwen en drie jaar gratis huur van
Willems huis in de Annastraat in.\zn{\nha, ona\ Haarlem 19, f~XIX\vo,
10~februari 1604.} In 1604 kocht hij voor \f350 een huis in de Molenstraat uit
de boedel van Willem Jan Goossens uit Eindhoven (vermoedelijk zijn vader); hij
verkocht het in 1608 voor \f500.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-35, f~XXVI, november
1604. \ora~76-36, f~\2LXXXVI\vo, 1~december 1608.}
%dezelfde als Hans Willems?
\item Jan Willems, linnenwever uit Hees (Heeze), geboren rond 1563, legde in
1591 een verklaring af.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 35, f~XCVIII, 28~november 1591.}
\item Jan Willems\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-30, f~CXCII, z.d. (niet gepasseerde
akte).}, linnenwever uit Helmond, geboren rond 1557\zn{\nha, \sa\ Haarlem,
Restant Ensched\'e O114a, f~LXXXIII\vo, 3~maart 1594; f~CXXIIII\vo, 7~november
1594.}, was gehuwd met Magdalena Jacobs, die 4~jaar jonger was; in 1591--1597
werden kinderen uit hun huwelijk gereformeerd gedoopt. De 8~jaar oude Reijnier,
die in 1600 gereformeerd werd gedoopt, was wellicht een zoon uit een eerder
huwelijk van Jan met Henrickgen Pieters. Hij kocht in 1589 voor de lasten van
\f100 en \f100 een huis in de Annastraat van Govert Jans, linnenwever uit
Eindhoven.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-169, f~147.} In 1594 verkocht hij het
voor \f470 en de lasten van \f100.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-174, f~177\vo.
\ora~76-30, f~\2XIII\v, 20~september 1594.} Een jaar later kocht hij in het
Sint-Annenconvent een erf.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-175, f~214\vo. \ora\
Haarlem 78-6, f~L, 18~augustus 1597.} Hij stond in 1596 diep in het krijt bij
garenleveranciers en belastte daarom zijn huis in de Drapenierstraat met
\f621:16:0.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 78-5, f~\2XLVIII, 8~augustus 1596. Vgl.
\ora~76-31, f~LXXXIX, 7~augustus 1595: hij koopt het huis voor \f737.} Met zijn
vrouw Magdalena, met wie hij in de Helmondsteeg woonde, werd hij in 1598
gereformeerd lidmaat.\zn{\nha, \dtb\ Haarlem 47, p.~330, 15~maart 1598. Op
8~oktober 1586 werd (dezelfde?) Jan Willemsen en zijn vrouw Magdalena, die bij
Bayken Lemmens op de Koudenhorn woonden, werden met attestatie van Goch
gereformeerde lidmaten (Kerkenraad Haarlem 98, p.~59).}
\item Jan Willems\zn{\nha, Oudemannenhuis Haarlem 3-80, no.~76.}, linnenwever
uit Leende, kocht in 1596 voor \f660 een huis aan de Ossenmarkt van Jan Jacobs
uit Veldhoven en verkocht het in 1618 voor \f750\zn{\nha, \sa\ Haarlem 176,
f~165\vo. \ora\ Haarlem 76-31, f~CXXXV, 28~september 1596. Vgl.\ora~76-43,
f~\2XXXV\vo, 27~januari 1618. \ora~78-7, f~II$\rm^c$XLI, 31~december 1608.
\ora~78-9, f~CLXXV\vo, 25~maart 1615.} In 1608 verklaarden Jan van Brugge,
Willem Tijmmers en Wouter Govaerts, drie uit Leende afkomstige poorters van
Haarlem, ter instantie van het Sint-Elisabethsgasthuis, waar Jan was of werd
opgenomen, dat deze een zoon was van Willem Clercks alias Looven en Marij
Clercks; zijn vader was al 30~jaar dood en zijn moeder woonde te Leende in de
straat genaamd Boshoven.\zn{\nha, Sint-Elisabethsgasthuis 68, 18~augustus 1608.}
\item Jan Willems, uit Lyssant (Lijsent, Lieshout), trouwde op 30~augustus 1588
met Aelken Henderijcx, weduwe uit \db. Op 27~maart 1601 hertrouwde hij met
Claesken Cornelis uit Haarlem, weduwe van Jan Engels; hij woonde in de
Raamstraat, zij in de Veststeeg. Op 5~april 1603 werd hij opgenomen in het
Sint-Elisabethsgasthuis. In Lieshout bezat hij een erf met een huisje, dat werd
bewoond door zijn neef Jan Willems.\zn{\nha, Sint-Elisabethsgasthuis 68,
13~april 1603.} Van de linnenwever Jan Willems (zonder herkomstplaats) wordt
eind 1603 gezegd, dat hij was overleden in het Haarlemse pesthuis. Hij liet een
failliete boedel na. Voor \f204 werd zijn huis (te weten een afgescheiden

kwart van het {\em cruijthuijs\/} van het gewezen Sint-Annenconvent in de
Annastraat) verkocht.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-34, f~CXCIX\vo, 21~december
1603.}
\item Jan Willems uit Roij in Brabant (Sint-Oedenrode), woonachtig in de
Gierstraat, trouwde op 6~september 1594 met Griet Christiaens, weduwe van
Laureyns Jans uit Tongelre. In 1597 lieten zij hun zoon Joos gereformeerd dopen.
\item Jan Willems uit Son in Brabant, 14~jaar, spoeler bij Jan Loen aan de
Zijlbrug, ontving in 1586 een eenmalige uitkering wegens armoede.\zn{\nha,
Burgerweeshuis Haarlem 6, f~XXXVIII.}
\item Jan Willems\zn{\nha, Gildenarchieven Haarlem 298. \ona\ Haarlem 42,
f~II$\rm^c$, 29~april 1603.}, smalwever uit Strijp, 31~jaar oud, legde in 1595
met Heindrick Aerts uit \db\ en Jan Pieters uit Eindhoven een verklaring
af.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 11, f~XXII, 14~januari 1595.} In 1594 kocht hij voor
\f447 een huis in het Sint-Annenconvent, gemaakt van het westeinde van de halve
kerk, dat hij in 1597 verkocht voor de lasten van \f200.\zn{\nha, \sa\ Haarlem,
kast 19-174, f~194. Kast 19-177, f~183. \ora\ Haarlem 76-30, f~\2XC\vo,
31~december 1594.} Als vrijgezel uit Eindhoven trouwde hij op 10~juni 1586 met
Maritgen Jans, jongedochter uit Eindhoven. Bij haar verwekte hij minstens twee
kinderen, die gereformeerd werden gedoopt in 1587 en 1603 (de laatste 3~jaar
oud). Hij hertrouwde op 30~december 1603 met Mayken Nerinck uit Kortrijk, weduwe
van Jan van de Broeck; hij woonde toen bij de Janspoort. In 1624 werd hij,
ongeveer 62~jaar oud, opgenomen in het oudemannenhuis.\zn{\nha, Oudemannenhuis
Haarlem 39, f~28\vo, 24~september 1624.}
\item Jan Willems uit Veldhoven bij Eindhoven, 25~jaar oud, werkte in 1601 als
blekersknecht in Bennebroek. Hij sliep op de zolder boven de melkhut, die
toegankelijk was via de turfschuur.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 72, f~XCVI,
30~augustus 1601.} Hij werd in 1611 met zijn vrouw Anneken Henrixs lidmaat van
de gereformeerde gemeente van Haarlem, met attestatie van Norwich, en woonde
toen in de Achterkamp.\zn{\kr 100, p.~37, 9~juli 1611.} Hij woonde in de
Hagestraat, toen hij op 26~januari 1616 hertrouwde met Maritghe Thomas uit
Woenssel [Woensel] te Heemstede.
\item Hans Willems, jongman uit Woensel in het Groot Heiligland, werd in 1589
lidmaat van de gereformeerde gemeente.\zn{\kr 98, p.~94, 30~juni 1589.}
\item Jan Willems uit Zylst (Zeelst), ongeveer 25~jaar oud, en Henrick Lamberts
uit Gestel bij Eindhoven legden in 1597 een verklaring af ten behoeve van Willem
Aerts uit Helmond.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 12, f~II$\rm^c$IIII, 30~september
1597.} Servaes, Jan en Pieter Willems, mede handelend voor hun broer Henrick en
zus Maycken Willems, allen uit Zeelst, machtigden in 1595 Henrick Dircxs van
Woensel om te Zeelst de opbrengst van hun verkochte huis en land te
ontvangen.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e O114a, f~CLXIX\vo, 3~juli
1595.} Onduidelijk is wie in Zeelst en wie in Haarlem woonde.
\item Jan Zegers\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-43, f~XXX\vo, 14~januari 1617.},
linnenwever uit Eindhoven, verkocht in 1592 samen met Aert Thomas, linnenwever
uit Strijp, voor \f350 twee kamers naast elkaar in de
Sint-Michielsstraat (Lange Annastraat).\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-172,
f~196\vo. \ora\ Haarlem 76-29, f~CLXXX, 31~december 1592.} In 1595 kocht hij
voor \f552 een kamer aan de stadsvesten bij de Kleine Houtpoort.\zn{\nha, \ora\
Haarlem 76-31, f~LXVIII, 7~april 1595. \sa\ Haarlem, kast 19-175, f~199\vo.}
Voor \f325 kocht hij in 1603 een nieuw getimmerde kamer aan de stadsvesten bij
de Kleine Houtpoort.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-34, f~CIIII\vo, 25~januari 1603.}
Belytgen Anthoenis, zijn weduwe, bezat in 1619 een huis in de Kleine Hofstraat
en in 1628 een huis aan de vesten tussen de Kleine Houtpoort en de Leidse
Waterpoort.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 78-10, f~CLVI\vo, 28~juni 1619. \ona\ Haarlem
131, f~XXIII\vo, 2~oktober 1628.} Jan Abrahams, weduwnaar van zijn dochter

Tryntgen Segers, verkocht in 1646 aan zijn zwager Jacob Passchier de helft van
de kamer aan de vesten bij de Kleine Houtpoort, waarvan hij de wederhelft
bezat.\zn{\nha, \sa\ Haarlem 76-65, f~CLXI\vo, 28~december 1646.}
\item Jochum Goyaerts uit Buelen (Budel) leerde in 1584, 19~jaar oud, het
linnenweven in de Kruisstraat en werd gesteund van de armen.\zn{\nha,
Burgerweeshuis Haarlem 6, f~XXXVII.}
\item Joachim Janss\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-2, ongef., 14~november 1588;
4~januari 1591; 23~juli 1591; 28~januari 1594; 10~juli 1597. \ora~47-3,
f~XXIII\vo, 30~juli 1597. \ora~47-4, f~CXXXII, 13~maart 1614; f~CXXXIIII,
18~maart 1614. \ora~76-26, f~CXIIII, 1~mei 1581. \ora~76-28, f~LXXXIIII\vo,
6~oktober 1589. \ora~76-30, f~\2XXIII\vo, 8~oktober 1594. \ora~76-31, f~XX\vo,
18~januari 1595; f~CVIII\vo, 14~december 1595. \ora~76-33, f~LXXVI\vo, 20~april
1601; f~CXXXVII, 15~december 1601. \ora~76-34, f~XLIII, 1~juni 1602; f~CVII\vo,
25~januari 1603; f~CLXXXIX, 27~oktober 1603. \ora~76-35, f~LVI, 12~juni 1605.
\ora~76-36, f~LXXV\vo, 23~april 1607; f~\2LXXXII\vo, 19~november 1608.
\ora~76-40, f~CXLIIII\vo, 2~april 1612; f~\2XVII, 8~december 1612. \ora~78-4,
f~CXXX\vo, 2~mei 1588. \ora~78-5, f~CXCV, 10~november 1594; f~\2LVI\vo,
17~januari 1595. \ora~78-7, f~L\vo, 8~maart 1604; f~LXXIIII, 27~oktober 1603;
f~LXXX, 10~januari 1605. \ora~78-8, f~LXXVI\vo, 7~juni 1610. Restant Ensched\'e
O114, f~XXXIII\vo, 6~november 1589. O114b, f~LXXIII, 15~september 1609. \ona\
Haarlem 74, f~CCCXVI, 22~september 1603. \sa\ Haarlem, kast 32-9, rekening 1600,
f~XVII. Kast 32-13, rekening 1610, f~V\vo. \rhce, \ora\ Eindhoven 1579,
f~114\vo, 28~september 1598.} uit Dommelen (ook van Eindhoven genoemd), geboren
rond 1555\zn{\nha, \ona\ Haarlem 46, f~CXXXVI, 11~februari 1608. \ona~72,
f~\2XXXVII\vo, 6~september 1603. \ona~78, f~XCI\vo, 12~mei 1607.}, vestigde zich
te Goch, waar hij in 1575--1577 samen met zijn broer Ansem lid was van de
kerkenraad.\zn{Van Booma, {\em Communio clandestina\/}, I, 211, 212, 226.} In
november 1577 vroeg hij namens de gelovigen van Eindhoven, \ah weil sij noch
niet versocht sijn geweest, dat onse broeder Servatius daer toch kommen wil ende
sal optrecken ten huysen van Hendrick Kosters.''\zn{Van Booma, {\em Communio
clandestina\/}, I, 226; vgl. 160. Broeder Servatius was Servaes Wijnants van
Neer uit Weert, predikant te Goch (Van Booma, {\em Communio clandestina\/}, I,
158-161).} In januari 1580, kort na hun vestiging in Haarlem, werden hij en zijn
vrouw lidmaat van de gereformeerde gemeente aldaar.\zn{Hamers, \ah Lidmaten en
attestaties'', 218.} In Haarlem was hij koopman van `langgaren'\zn{\nha,
Gildenarchieven Haarlem 332, ongedateerd rekest, ca.~1595. \ora\ Haarlem 78-5,
f~CLXX\vo, 1~mei 1595; f~II$\rm^c$XIII, 3~januari 1596; f~II$\rm^c$XIIII\vo,
7~februari 1596; f~II$\rm^c$XVI\vo, 18~februari 1596; f~\2XXV\vo, 27~april 1596;
f~II$\rm^c$XXVI\vo, 1~mei 1596; f~\2XXXII, 23~oktober 1596; f~2XLVIII,
8~augustus 1596.} en leefde nog in 1630. Hij werd in 1599 en 1600 benoemd tot
Brabantse keurmeester van het garen.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Rood 210, f~\2II,
10~mei 1599; f~\2XXI, 10~mei 1600.} In 1601 was hij factoor van de Gochse
koopman Jan Rijcken, schoonzoon van de in Eindhoven geboren Haarlemse koopman
Christiaen Wijnants.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-33, f~XXIII\vo, 17~januari 1601.}
Hij behoorde tot de eerste lichting aandeelhouders van de {\sc voc.}\zn{\gaa,
\ona\ Amsterdam 110, f~217\vo, 20~mei 1608. Van Dillen, {\em Het oudste
aandeelhoudersregister\/}, 173.} Van zijn grootmoeder Oeyken Bierens erfde hij
land te Dommelen.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 45, f~XXIX\vo, 9~februari 1606.} In
1590 was hij getuige bij het testament van Willem Ysacx van Taterbeke [uit
Eindhoven]\zn{\nha, \ona\ Haarlem 28, f~CXXIIII, 1~januari 1590.} en in 1592
getuige bij een transactie door de weduwe van Wouter Michiels uit
Waalre\zn{\nha, \ona\ Haarlem 35, f~II$\rm^c$XXV, 21~oktober 1592.} In 1593
handelde hij als voogd van de weeskinderen van Wouter Knyfs en Agneta Geryt Jan
Reynders (zij kwam uit Gestel).\zn{\nha, \ona\ Haarlem 36, f~LXXXIX, 12~augustus
1593.} Wouter Matheus, linnenwever uit Eindhoven, oom, en Michiel Jacobs en
Joost Fransen, beiden uit Leende, verwanten van moederszijde, waren in 1585
voogden van Joachims kinderen bij wijlen Ariken Jan Maertens uit Leende, te
weten Jan (6~jaar oud), Daniel (2\half~jaar) en Lyntgen (5~jaar). De kinderen
zouden de erfgoederen in Brabant van hun moeder behouden. Joachim zou hen

opvoeden en bij hun mondigheid samen \f200 geven. Hij woonde toen in de
Kerkstraat (hij had daar in 1579 van de stad een huis gekocht en in 1589 nog een
huis\zn{\nha, Stadsarchief Haarlem 1245--1572 578, f~\2XCV\vo, 2~november 1579.
\ora\ Haarlem 76-28, f~LXXXI, 3~februari 1589. \ora~78-3, f~CXXXII, 10~januari
1581. \sa\ Haarlem, kast 31-9, rekening 1600, f~V\vo (hij bezit met twee anderen
Het Wapen van Hoorn in de Kerk- of Warmoesstraat).}). Getuigen waren Johannes
Damius, dominee te Haarlem, en Govaert Janss uit Leende, poorter van
Haarlem.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 32, f~CXLVI, 13~augustus 1585. Vgl. \ona~45,
f~XXIX\vo, 9~februari 1606. (Wouter Matheus verhuurde in 1587 een huis aan zijn
zwager Joachim Jans van Dommelen: \ona~33, f~CXXXVII, 26~december 1587).} In
1595 werd de moeder van Joachims kinderen Adriaentjen Jans uit Strijp in de
parochie Leende genoemd, wat betekent dat zij uit Leenderstrijp kwam.\zn{Haar
zoon, Jan Joachims van Dommelen, verkocht in 1606 land te Leenderstrijp: \rhce,
\ora\ Heeze 1635, f~72, 20~januari 1606; ff~73\vo en 74, 26~januari 1606.} In
1579 werd te Haarlem haar zoon Jan gereformeerd gedoopt. Joachim machtigde in
1595 zijn neef Roelant Clevers, valkenier te Leende, om de moederlijke erfenis
van zijn kinderen Jan en Daniel af te handelen.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant
Ensched\'e O114a, f~CLXIX, 1~juli 1595.} Joachim was op 3~december 1584
hertrouwd met Machtel Stockmans\zn{Met zijn zwager Mathys Stockmans verkocht
Joachim in 1587 hun deel in een huis en land te Blankenham bij Kuinre, ge\"erfd
van hun (behuwd)tante Gheesgen van Immegen uit Kampen: \nha, \ona\ Haarlem 33,
f~CLXXIII, 26~april 1587.}, jongedochter uit Zwolle; zij was in 1583 lidmaat
geworden van de gereformeerde gemeente.\zn{Hamers, \ah Lidmaten en
attestaties'', 220.} Zijn in 1635 genoemde kinderen moeten van haar zijn
geweest: Annitgen Joachims van Dommelen, gehuwd met Harman Janss van der
Fredeborch, en Ysaacq Schot, weduwnaar van Maijken Joachims van
Dommelen.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 160, f~199, 30~oktober 1634. Ysaacq en Maijken
waren op 15~juli 1612 getrouwd. Hij hertrouwde in 1635 met Abigael Verschuyl.}
In 1586 kocht Joachim voor \f926 een nieuw huis in de Kruisstraat.\zn{\nha, \sa\
Haarlem, kast 19-166, f~158. \ora\ Haarlem 76-27, f~\2IX, 31~december 1586.} Een
huis in de Kerkstraat kocht hij in 1589 voor \f1200 en verkocht hij voor de
lasten van \f46 en \f1070.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-169, f~142\vo; f~144.
\ora\ Haarlem 76-32, f~II$\rm^c$XVII, 10~december 1600: Joachim verkoopt voor
\f1025 een huis in de Kerkstraat, dat voorheen deel uitmaakte van het
Vrouwenbroersconvent; vgl. \sa\ Haarlem, kast 32-1, f~XXXIII\vo. Kast 32-3,
rekening 1584, f~VIII\vo. Kast 32-9, rekening 1600, f~VI.} In 1590 kocht hij
voor \f400 een huis aan de stadsvesten en in 1592 voor \f1050 een huis aan de
Krocht.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-170, f~173\vo. Kast 19-172, f~203.} In de
Warmoesstraat verkocht hij in 1593 voor \f1800 en de lasten van \f250 het huis
waar Zwanenburg uithing\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-173, f~184. \ora\ Haarlem
76-30, f~LI\vo, 5~maart 1593. Joachim Jans, linnenwever uit Eindhoven, verkocht
in 1582 een huis en erf in de Warmoesstraat met alle ramen en vensters, belast
met \f255, voor nog eens \f456 (\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-162, f~262\vo. \ora\
Haarlem 76-26, f~\2III\vo, 9~november 1582).} en samen met de bakker Claes
Zybrants verkocht hij in hetzelfde jaar voor \f1092 een huis aan de
Krocht.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-173, f~199\vo.} In 1594 kocht hij voor
\f1450 en de lasten van \f300 en helft van een huis in de Kerkstraat.\zn{\nha,
\sa\ Haarlem, kast 19-174, f~169. \ora\ Haarlem 76-30, f~CLXXIIII\vo, 12~januari
1593.} Twee kamers aan de Bakenessergracht kocht hij voor \f860 in 1594, evenals
drie erven in het Sint-Annenconvent.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-174, f~176;
f~179\vo.} Een van de kamers verkocht hij in 1595 voor \f455 aan Willem Jans uit
Eindhoven, een andere in 1598 voor \f100 aan Denys Jelis [uit Weert] voor
\f100.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-175, f~183. \ora\ Haarlem 76-31, f~XV,
17~januari 1595. \ora~76-32, f~XIII\vo, 15~mei 1598.} Nog een huis in dit
convent verkocht hij in 1605 voor \f400; een van de clausules was, dat het
glaslicht van de weefkamer niet door verbouwingen mocht worden
verduisterd.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-35, f~CXII\vo, 18~juli 1605. Vgl. \ona\
Haarlem 83, f~CLIIII, 31~oktober 1612.} Een huis aan de Kraaienhorstergracht
kocht hij in 1594 voor \f764 en aan de Bakenessergracht verkocht hij in 1595,
1597 en 1609 kamers en een huisje voor \f470, \f510 en \f600.\zn{\nha, \sa\
Haarlem 174, f~185. \sa~175, f~209. \sa~177, f~173\vo. \ora\ Haarlem 76-37,

f~\2XVIII\vo, 23~december 1609.} In het Nieuwland kocht hij in 1601 voor \f140
een kamer.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-33, f~XI\vo, 8~januari 1601.} In 1605
verkocht hij voor \f400 een huis in de Barrevoetestraat.\zn{\nha, \ora\ Haarlem
76-35, f~LX, 26~januari 1605.} In de Bogaardstraat verkocht hij in 1607 twee
huizen voor \f1000\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-35, f~II$\rm^c$LIX\vo, 6~januari
1607.} en in 1608 verkocht hij voor \f680 een huis in de Korte Margarethastraat
en voor \f800 een huis in het voormalige Sint-Annenconvent.\zn{\nha, \ora\
Haarlem
76-36, f~\3XVI, 17~december 1608; f~\3XXV\vo, 21~december 1608.} Een kamer in de
Veststeeg op de hoek van de Schagestraat verkocht hij in 1609 voor
\f400.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-37, f~CLXXXIX\vo, 18~december 1609.} Voor \f748
verkocht hij in 1611 aan Joost Corstiaens [uit Gestel] een huis in het
Sint-Annenconvent, aan de zuidkant van de Sint-Annakerk.\zn{\nha, \ora\ Haarlem
76-39, f~\f2LXIII, 22~december 1611.} In 1613 verbond hij zijn huis in de
Kerkstraat als onderpand voor een lening van \f1350.\zn{\nha, \ora\ Haarlem
78-9, f~XXXIIII, 21~mei 1613; vgl. f~XXXVIII, 6~juni 1613.}
\id Joachim Jans was in 1590--1591 ouderling en in 1586--1587 diaken van de
Nederduits gereformeerde gemeente.\zn{Spaans, {\em Haarlem na de Reformatie\/},
284.} Hij was getuige bij het aannemen van verschillende lidmaten van meierijse
herkomst.\zn{\kr 98, p.~40, 30~maart 1584; p.~69, 27~maart 1587; p.~108,
4~januari 1591. Idem~100, p.~396, 27~maart 1630.} In 1615 kwam hij binnen zijn
gemeente in opspraak, doordat hij in zware schulden was vervallen, reden om hem
de toegang tot het avondmaal te ontzeggen.\zn{\kr 19, ongef., 4~januari 1615;
13~december 1615; 17~januari 1616.}
\item Joachim Willems\zn{\nha, \ona\ Haarlem 43, f~CXLI, 18~februari 1604. \sa\
Haarlem, Restant Ensched\'e O114, f~II$\rm^c$XX, 11~maart 1592. \ora\ Haarlem
47-3, f~165\vo, 20~februari 1602; f~175\vo, 15~juli 1602; f~177, 23~juli 1602.}
uit Eindhoven kocht in 1584 voor de lasten van \f380 en een bedrag van \f50 een
huis {\em opte Croft\/}, dat voorheen van het Catherijnenconvent was
geweest.\zn{\nha, \sa\ Haarlem 164, f~193. \ora\ Haarlem 76-27, f~LXXV,
7~februari 1584.} Voor \f572 en de lasten van \f380 verkocht hij in 1591 aan
Pieter Henricx uit Strijp een huis (hetzelfde?) op de Krocht.\zn{\nha, \sa\
Haarlem, kast 19-171, f~196.} Hij woonde `op de Krocht, nu in Schalkwijk', toen
hij in 1585 werd aangenomen als lidmaat van de gereformeerde gemeente.\zn{\kr
98, p.~48, 19~april 1585.} In 1612 was Maryken Joachims, ongeveer 60~jaar oud,
zijn weduwe.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e O114b, f~LXX\vo, 10~mei
1612.}
\item Joachim Willems\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-2, ongef., 15~januari 1591.} uit
Tongelre, geboren omstreeks 1534, verrekende in 1593 de transactie van een
partij van 36~stukken lijnwaad uit 1581.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant
Ensched\'e O114a, ff~LI\vo en LII, 17~september 1593.} Krachten het testament
met zijn vrouw Luytken van 1~augustus 1568 verkocht hij in 1575 een beemd te
Blaarthem.\zn{\rhce, \ora\ Eindhoven 1549-II, f~74, 3~februari 1575.} Hij lijkt
te mogen worden ge\"identificeerd met Joachim Willem Meyssen alias Aerts, die in
1570 en 1571 te Tongelre met zijn broer Lenaert onroerend-goedtransacties
verrichtte.\zn{\rhce, \ora\ Tongelre 2, f~23, 18~februari 1570; f~34\vo,
8~januari 1570; f~44\vo, 6~oktober 1571.} In 1606 procedeerde hij te Haarlem
tegen de tweede man van zijn schoondochter over de verdeling van de nalatenschap
van Luytken. Toen Luytken stierf, hadden zij en Joachim vier kinderen, die elk
een moedersdeel van \f150 kregen. Vervolgens stierven twee van de kinderen
kinderloos. Joachim keerde de erfdelen uit en gaf zijn zoon Willem \f100 om
daarmee in specerijen te handelen. Vervolgens stuurde hij Willem in 1584 naar
Helmond om \f265:18:0 te betalen aan Heijltgen Francken van den Heuvel, de vrouw
van Peter van Hemselroij, met wie hij een compagnieschap van linnenhandel dreef.
Willem gebruikte echter het geld voor zijn eigen zaken. Joachim gaf hem een
tweede kans en nu geschiedde de afdracht correct. Met het oneigenlijke gebruik
van de eerste geldzending achtten Joachim en Willem het moederlijke erfdeel
voldaan. Later dacht Janneken Pieters Vrients, Willems weduwe, daar namens haar

kinderen anders over. Zij won een proces voor het schepengerecht van Haarlem,
waartegen Joachim met succes in beroep ging voor het Hof van Holland.\zn{\na,
Hof van Holland 614, no.~181, 28~november 1606.}
\item Jorden Jans, jonggezel uit Vessen in Brabant (Vessem), trouwde op 30~juli
1591 met Catelina Molijns, jongedochter uit Halewijn in Vlaanderen. Mogelijk was
hij dezelfde als Jorden Janss (zonder herkomstnaam), die in 1593 getuigde bij
het aannemen van Hendric Aertssen van Strijp als gereformeerd lidmaat\zn{\kr 98,
p.~130, 16~juli 1593.} en die in 1602 als 34~jaar oude {\em omdreger van
webben\/} een verklaring aflegde.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 17, f~LXXXIX, 20~mei
1602.} Op 18~april 1600 hertrouwde hij met Jacquemynken Claeus, jongedochter uit
Gent, die evenals hij aan de Oude Gracht woonde. Nogmaals hertrouwde hij op
16~december 1607, dan met Thuenken Adries (sic!), jongedochter uit Westmalle;
hij woonde toen op het Verwulft.
\item Jorden Jordens\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e O114a, f~CLXVI,
15~juni 1595; f~CXCII\vo, 3~november 1595.} uit Maren werd in 1589 be\"edigd als
omloper van linnen laken.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Rood 210, f~VII, 15~februari
1589. Vgl. Restant Ensched\'e O114a, bij f~XCIII, 1594 (z.d.).} Twee jaar later
legde Claes van Asten [uit Eindhoven] beslag op zijn geld.\zn{\nha, \ora\
Haarlem 47-2, ongef., 15~januari 1591.} In 1595 kocht hij voor \f600 een huis in
de Zijlstraat, voorheen van het Zijlklooster.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-30,
f~\3, 8~februari 1595.} Hij raakte in hetzelfde jaar in opspraak als omloper of
makelaar van lijwaden. Adriaen Pieters, linnenwever uit Eindhoven, zou door
Jorden en zijn vrouw door zijn verkooppraatjes zijn bedrogen en in 1591 had men
de omloper horen zeggen:\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e O114a,
f~CLXXII\vo, 12~juli 1595; f~CLXXIII, 14~juli 1595; f~CLXXIII\vo, 14~juli 1595.}
Zijn vrouw, Aeltgen, geboren rond 1549, wordt in 1592 vermeld als inkoopster van
garen\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e O114, f~\2XXIII, 3~april 1592.}
-- om mee te weven of om door te verkopen.
\begin{verse}
Die loose ende die gier\\
Saten tsamen byde vier\\
Doen seyde die loose totte gier:\\
\ah Waerom loost ghy u laecken so dier?''\\
Dan dachte die loose: \ah Ick sal even wel halen\\
Al soude ickt nimmermeer betalen.''
\end{verse}
\item Jorden Lodewycx\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-4, f~LXXIIII, 11~februari 1612.
\ora~76-30, f~XC\vo, 2~september 1593; f~CXIIII\vo, 10~december 1593.
\ora~76-42, f~CXCV, 8~februari 1616. \ora~78-6, f~\2XLI\vo, 23~september 1599.
\ona\ Haarlem 21, f~LXVII\vo, 25~april 1607; f~CVII, 13~juni 1607. Vgl. \rhce,
\sa\ Helmond 3815, p.~215, 25~augustus 1594: Joirden Loyen van Gestel verkoopt
een erfcijns. \ora\ Eindhoven 1582, f~105, 21~april 1610.}, linnenbleker uit
Breugel, was in 1599 getuige bij het testament van Dirick Wouters Borten en
Judith Lodewycx, die beiden uit Eindhoven kwamen en waarschijnlijk zijn zwager
en zuster waren.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 14, f~X, 7~januari 1599.} Een andere
zwager was Frans Jans Tempelaer uit Gestel, koopman te Harlingen, gehuwd met
Lisken Lodewyck Jordens uit Breugel\zn{De Meester, \ah Tempelaer van Gestel'',
274.} In 1593 en 1609 kocht Jorden respectievelijk een huis en twee woningen in
de Frankesteeg voor \f900 en \f450.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-173, f~190.
\ora\ Haarlem 76-37, f~LVIII, 7~februari 1609.} In 1607 was hij een van de
crediteuren van Henrick Tielants uit Eindhoven.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 21,
f~LXVII\vo, 25~april 1607; f~CVII, 13~juni 1607.} Voor \f2800 verkocht hij in
1610 twee huizen in de Frankesteeg, toegankelijk via de steeg onder het Hof van
Breda; twee jaar later kocht hij voor \f3300 een nieuw, groot, wel betimmerd
huis in de Frankestraat, waar Breda uithing.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-38,
f~LXXIIII\vo, 11~juni 1612; vgl. f~LXXV, z.d.; f~CXXI, 30~april 1610.} Dit huis
met de plaats en een zomerhuis verkocht hij in 1617 voor \f9000.\zn{\nha, \ora\
Haarlem 76-43, f~XXX\vo, 18~januari 1617.} Zijn zoon was Adriaen

Jordens.\zn{\na, Hof van Holland 649, no.~153, 25~december 1619. \nha, \sa\
Haarlem, Restant Ensched\'e O114b, f~LXXXVIII\vo, 1~augustus 1613.}
%Lodewyck Jordens uit Breugel
\item Joseph Wouters\zn{Melssen, {\em Kohieren van de honderdste penning van
Eindhoven\/}, 28.}, linnenkoper uit Eindhoven of Woensel, daar Van Goirle
geheten, geboren rond 1540, woonde in 1575 en 1580 nog in zijn geboorteplaats en
wordt in Haarlem vermeld in 1584--1597.\zn{\bhic, \ora\ Grave 250, p.~470,
23~januari 1580. \nha, \ora\ Haarlem 47-3, f~III\vo, 6~februari 1597; 7~februari
1597. \ona\ Haarlem 32, f~X\vo, 19~juli 1584. \ona~37, f~\2, 7~februari 1596.}
Hij exporteerde in 1594 100~stukken rauw lijnwaad van de meierij van Den Bosch
naar Holland.\zn{\arab, Rekenkamer 23525, f~XVIII, 8~juni 1594; f~XXXI,
19~december 1594.} Te Eindhoven was hij ook betrokken geweest bij de
hophandel.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e O114a, f~CLXXX\vo,
6~september 1595.} Daar bezat in 1590 Joseph Wouters van Goerle een huis en
enkele percelen tussen het Marktveld en de Steenweg, die werden ge\"erfd door
zijn weduwe Anna en daarna zijn zoons Willem en Geraert Joseph
Wouters.\zn{Melssen, {\em Het register van de cijnzen\/}, 21-23.}
\item Joos Alarts (Allers), jonggezel uit Helmond trouwde op 24~juli 1601 met
Neesken Adriaens, jongedochter uit Eindhoven. Zij woonden in de Korte
Zijlstraat. Joost werd in 1602 lidmaat van de gereformeerde gemeente en woonde
toen in de Witte Herensteeg.\zn{\kr 99, p.~85, 12~juli 1602.}
\item Joost Aerts\zn{\nha, \ona\ Haarlem 79, f~CII\vo, 5~augustus 1608.},
linnenwever uit Heeze, geboren rond 1568, trouwde op 16~februari 1599 als
vrijgezel in de Zijlstraat met Lysken Geraerts, jongedochter uit Eindhoven aan
de Krocht.
\item Joost Aerts uit Someren in de meierij van Den Bosch machtigde in 1601 zijn
zoon Wouter om in Brabant renten, pachten en huren te innen.\zn{\nha, \ona\
Haarlem 41, f~LXXIIII\vo, 11~juni 1601.}
\item Joost Barents van Wolre (uit Waalre) werkte in 1585 als spoeler bij Goosen
Willems [uit Waalre] aan de Bakenessergracht. Hij was 14~jaar oud en
arm.\zn{\nha, Burgerweeshuis Haarlem 6, f~LI.}
\item Joost Christiaens\zn{\nha, \ona\ Haarlem 44, f~CXXI, 11~maart 1605.},
vrijgezel uit Gestel, trouwde op 14~september 1593 met Peetertijen
Ansums\zn{\nha, \ona\ Haarlem 44, f~XVIII, 27~september 1604. \ona~48, f~LXXIX,
16~september 1610. \ora\ Haarlem 76-35, f~CXXXVIII\vo, 9~januari 1606.},
jongedochter uit Eindhoven, die met haar ouders Ansem Pieters en Willemtgen
Willems in Haarlem was komen wonen. Hij woonde in het Zijlklooster, toen hij in
1594 lidmaat werd van de gereformeerde gemeente.\zn{\kr 98, p.~143, 7~oktober
1594.} Voor \f350 kocht hij in 1600 een huis in de Gierstraat.\zn{\nha, \ora\
Haarlem 76-32, f~II$\rm^c$XVIII, 11~december 1600.} In 1605 maakte hij met zijn
vrouw testamenten ten gunste van de langstlevende. Jordyne Ansems, dochter van
haar broer Ansem, kreeg \f200 als Joost als eerste zou sterven en \f250, plus al
het lijfgoed van Pietertgen als zij als eerste ging. Haar moeder, Willemken
Willems, bedacht zij met haar beste zwarte rok. Zij woonden toen in de
Gierstraat.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 44, f~CXII\vo, 8~maart 1605; f~\2XXXVIII\vo,
21~november 1605.} In die straat verkocht Joost in 1611 een huis voor
\f1000.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-39, f~LXXXVIII, 22~februari 1611.} In
hetzelfde jaar kocht hij voor \f748 van Joachim van Dommelen een huis in het
Sint-Annaconvent.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-39, f~\2LXIII, 22~december 1611.} Op
zijn ziekbed testeerde hij in 1612, dan weduwnaar en woonachtig bij Frans Thyss,
nogmaals. Aan Jordyntgen Ansem, dochter van Ansem Ansems van Eindhoven, die bij
hem woonde, vermaakte hij het huis aan de zuidzijde van de Annenkerk, dat hij
had gekocht van Joachim Jans van Dommelen; zij had van Joosts vrouw testamentair
al \f250 in geld ge\"erfd en voor \f100 aan kleding. De heilige-geesttafel te
Gestel en het oudemannenhuis te Haarlem kregen elk \f100, zijn oom en tante

Gevert en Grietgen Joosten elk \f6. De diakonie van de gereformeerde kerk in
Haarlem werd opgedragen zijn nalatenschap te beheren.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 49,
f~XLIV, 4~januari 1612.} In 1623 verkocht zijn nicht en erfgename Digna Ansems,
gehuwd met Lambert Jacobs, voor \f600 een huis in het voormalige
Sint-Annaconvent aan de zuidzijde van de kerk.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-48,
f~LXXVIII\vo, 23~januari 1623.}
\item Joost Franss\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-2, ongef., 8~november 1591.
\ona~75, f~XCIX\vo, 8~juli 1604. \ona~91, f~CXXXIII, 2~september 1620. \ona~108,
f~334, 24~juli 1610. \ona~118, f~33vo, 29~september 1609. \ona~119, f~51,
4~augustus 1631. \ona~125, f~LXXXIII, 14~februari 1625. \ora\ Haarlem 76-28,
f~XXXVIII, 17~december 1588. \ora~82-2, ongef., 22~april 1628. \sa\ Haarlem,
Restant Ensched\'e O114b, f~XXXVI\vo, 27~juni 1610.} uit Leende, geboren in
1563, woonde eerst met zijn ouders te Turnhout en vestigde zich koopman in
Haarlem. Hij handelde onder meer op Engeland en Frankrijk. In 1590 kocht hij
voor \f1250 (inclusief \f80 voor de huisraad) een huis in de Anegang.\zn{\nha,
\sa\ Haarlem, kast 19-170, f~180\vo.} In de Grote Houtstraat kocht hij in 1593
voor \f2250 en de lasten van \f150 een huis.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-173,
f~199. Vgl. \ona~12, f~LXXIII\vo, 19~april 1597. \ora\ Haarlem 76-34,
f~II$\rm^c$XVI, 14~februari 1604.} Dit huis, {\em daer tegenwoirdich tschip van
Damiaten vuythangt\/}, belend aan het huis van Jan Gerrits uit \db, verkocht hij
in 1601 voor \f3000 boven de lasten.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-33, f~CXXXI,
1~december 1601.} Later bezat hij Het Wapen van Brabant\zn{\nha, \ona\ Haarlem
58, f~185, 30~juli 1624.}, dat voordien eigendom was geweest van Peter Jan
Vrients uit Eindhoven. Een kamer in de Koningstraat kocht hij in 1625 voor
\f600.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-50, f~LXXX\vo, 27~november 1625.} Een boomgaard
en een huisje buiten genoemde poort verkocht Joost een week later aan zijn
zwager Willem van Brugge [uit Leende].\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-37,
f~CXCVII\vo, 21~december 1609.} In 1609, 1612 en 1614 verkocht hij aandelen in
de Enkhuizense kamer van de {\sc voc.}\zn{\nha, \ona\ Haarlem 118, f~33\vo,
29~september 1609; f~138, 31~juli 1612. \gaa, \ona\ Amsterdam 135, f~53,
12~april 1614.} Op 10~mei 1586 was hij als inwoner van Haarlem na een of meer
huwelijksgeboden te Dordrecht in ondertrouw gegaan te Amsterdam met de 21~jaar
oude Neeltgen Geryts uit Gorinchem, die te Amsterdam aan de Nieuwendijk woonde
en werd geassisteerd door haar moeder Anneken Henricks. Zij testeerden te
HHaarlem in 1613.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 50, f~II, 3~juni 1613.} Joost was in
1595 aangesteld tot aalmoezenier van de Brabantse armen en in 1597 tot Brabantse
keurmeester van het garen.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Rood 210, f~CXXXV\vo,
25~november 1595; f~CLXXXI, 28~april 1598.} Zijn vader, Frans van Leende,
overleed te Turnhout en de nalatenschap werd gedeeld tussen Joost, zijn zus
Heyltgen (gehuwd met Willem van Brugge uit Leende te Haarlem), zijn zus Lyntgen
te Haarlem (weduwe van Thomas Marcelis) en zijn broer Michiel Franss, koopman te
Haarlem.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 84, f~LXX, 3~juli 1613.} Joost en zijn vrouw
testeerden nogmaals in 1624.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 58, f~185, 30~juli 1624.}
Hun kinderen\zn{\nha, \ona\ Haarlem 104, f~CLXVIII, 12~december 1633. \ona~119,
f~511, 4~augustus 1631. \ora\ Haarlem 76-59, f~\2VI\vo, 12~augustus 1639.},
jonkvrouw Elisabeth Joosten\zn{In 1643 bewees haar weduwnaar aan hun kinderen
\f24.000 voor hun moederlijke nalatenschap (\gaa, Weeskamer Amsterdam,
Inbrengregister25, f~318\vo, 23~juni 1643.).} (in 1636 gehuwd met Philips
Vinson, koopman te Amsterdam),
%Ondertrouw Amsterdam 26~april 1636, hij is zoon van Francois en woont
%op de Nieuwe Zijds Voorburgwal. Kinderen in 1643: Cornrlia 6 jaar, Anneken 5,
%Fran\c{c}ois 2 jaar.
jonkvrouw Cornelia Joosten\zn{\kr 101, ongef., 14~oktober 1633.} (in 1638 gehuwd
met Franchois Adriaens Swagers\zn{Hij had in 1651 en 1653 een grote hoeveelheid
schulden uitstaan in Reval (Lijfland), L\"ubeck, Hamburg en Denemarken: \gaa,
\ona\ Amsterdam 1096, f~279bis\vo, 18~maart 1651. \ona~1097, f~458\vo,
9~augustus 1651. \ona~1103, f~131\vo, 25~januari 1653; f~167, 1~februari 1653.}
uit Breda, koopman te Amsterdam), sinjeur Joost Joosten in Engeland\zn{Joost
Franss van Leendt woonde in 1645 in Bradon in het graafschap Wilshier (Braydon
of Bretton in Wiltshire, zuidwest-Engeland) en ontbond toen de in 1633 aangegane

compagnieschap met de garentwijnder Jan van der Laen te Haarlem: \nha, \ona\
Haarlem 139, f~LXXXVII, 2~april 1645. Hans van Laenen verkocht in 1609 of 1610
INVULLEN aan zijn zwager Joost Frans van Leendt een tuin buiten de Grote
Houtpoort \ora\ Haarlem 76-37, f~CLXXX, 15~december 1609 of 1620 INVULLEN) en
jonkvrouw Maria Joosten beschikten in 1641 over de nalatenschap en wezen aan de
laatste het huis toe in de Grote Houtstraat, waar hun vader had gewoond (\ona\
Haarlem 57, f~240, 21~mei 1641). De titel jonkvrouw ({\em joncvrouwe\/}) werd
consequent gebruikt (\ona\ Haarlem 65, ongef., 15~augustus 1639).} Maria Joosten
van Leende\zn{\nha, \ona\ Haarlem 57, f~51, 11~september 1636. \ona~59, f~368,
12~maart 1627. \ora\ Haarlem 76-65, f~\2XLVI, 16~juli 1647.} trouwde in 1627 met
Franchois Tierens\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Rood 217, f~174, 3~juli 1637. \ona\
Haarlem 139, f~CX\vo, 1~juni 1645.} uit Brugge, weduwnaar van Maijken de Boijs,
bierbrouwer en koopman te Haarlem, in 1633 verkozen als ouderling van de
gereformeerde gemeente namens de Vlamingen.\zn{\kr 21, ongef., 8~maart 1633.}
Zij had \f9862:6:10 in het huwelijk ingebracht en zijn nalatenschap was na zijn
overlijden op 1~juli 1646 \f31.239:16:15 waard.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 153,
f~127, z.d.; f~155\vo, 21~juli 1646; f~165, 2~januari 1647.} Zij bezaten de
buitenplaats Groenendaal te Heemstede.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 62, f~51, 1~mei
1634.} In 1622 kocht Tierens voor \f6000 het huis Het Hertshoofd in de
Smedestraat.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-48, f~XVII\vo, 6~december 1622.} Hun
kinderen verkochten in 1647 voor \f10.510 het huis in de Grote Houtstraat waar
Breda uithing.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-65, f~\2XX, 3~mei 1647. Zoon Joost
Tierens\zn{\gaa, \ona\ Amsterdam 1104, f~111, 29~april 1653.} was garentwijnder
en kocht in 1652 voor \f29.000 een bierbrouwerij, waarbij Maria van Leent zijn
borg was; hij failleerde in 1656: \ona\ Haarlem 236, f~275, 24~september 1658.
\ora\ Haarlem 87-1, f~88, 19~januari 1656.} De kinderen van Elisabeth Joosten
van Leent en Philips Vinson ontvingen in 1643 voor hun moederlijke erfdeel
\f24.000.\zn{\gaa, Weeskamer Amsterdam 551, f~318\vo, 23~juni 1644.} Joost
Franss en Neeltgen Geryts hadden nog een zoon: Frans Joosten van
Leent\zn{Eventueel identiek aan Frans Joosten, die in 1634 lid was van de
rederijkerskamer Liefde Boven Al: Van Boheemen en Van der Heijden, {\em
Retoricaal memoriaal\/}, bijlage 1, no.~H300.}, garenkoper, geboren te Haarlem,
trouwde op 20~september 1620 met Tryntge Dirx\zn{Dix, \ah Haarlems geslacht in
de steigers'', 86, 87.} uit Haarlem; hij woonde in de Grote Houtstraat. Bij het
overeenkomen van de huwelijkse voorwaarden werd hij bijgestaan door zijn vader.
Hij bracht \f2400 in, zijn vrouw \f18.000.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 91,
f~CXLVIII\vo, 15~september 1620. \ona~125, f~6, 18~augustus 1615.} Tryntge was
een dochter van Dirck Dircxs, schipper en later bierbrouwer in Het Scheepje aan
de Scheepmakersdijk, en van Guerte Cornelis Geltsack. In 1621 woonden zij in de
Achterstraat, waar Tryntge in haar kelder hekelaarsters aan het werk had. In
haar testament van dat jaar vermaakte zij aan elk van hen \f10.\zn{\nha, \ona\
Haarlem 92, f~\2XXVII\vo, 2~december 1621.} Zij hertrouwde op 8~juli 1625 met
Dirck Hercules Schatter\zn{Thierry de Bye D\'olleman, \ah Het geslacht
Schatter'', 39.} (1588--1663), weduwnaar van Catharina Steijn, fiscaal,
vroedschap en schepen van Haarlem, luitenant van de Sint-Jorisdoelen, kapitein
van de kloveniersdoelen.\zn{INVULLEN, {\em Jaarboek Haerlem\/} (1961) 122.} Over
de bruidschat van \f2400 had zij in 1625 een conflict met haar
schoonvader.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 126, f~6, 18~augustus 1625.}
\item Joost Goverts Schampers, vrijgezel uit Eindhoven, trouwde op 4~maart 1601
met Tanneken Hoorns, jongedochter uit Roeselare. Toen hij op 10~juni 1603
hertrouwde met Jacopken Dircks, jongedochter uit Haarlem aan de Voldersgracht,
woonde hij achter het Sint-Annaklooster. Hij was een zoon van de Haarlemse
lijnwaadreder Goort Gerrit Schampers uit Eindhoven en van Catelijnken Henrick
Goossens. In 1616 liet hij zijn 14~jaar oude zoon Jan Joosten opsluiten in het
tuchthuis om hem mores te leren. Na zeventien weken werd hij
vrijgelaten.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Rood 212, f~LX\vo, 26~maart 1616;
f~CXLVII\vo, 1~november 1618.}
\item Joos Hendricks, jonggezel uit Tongelre, trouwde op 5~februari 1602 met
Cynken Kerstiaens, jongedochter uit Brugge; zij woonden buiten de Kruispoort.

Hij werd in 1623 met zijn vader als getuige lidmaat van de gereformeerde
gemeente en woonde toen buiten de Kruispoort.\zn{\kr 100, p.~237, 12~april
1623.}
\item Joost Jacobs, linnenwever uit Weert, trouwde op 19~maart 1591 met Dirckgen
Peters, weduwe uit Vught. In 1592 werd hij lid van de gereformeerde gemeente,
zij in 1594; haar schoonmoeder was haar getuige. Zij woonden toen in het
Crayenest.\zn{\kr 98, p.~116, 25~maart 1592; p.~140, 6~juli 1594.} In de Korte
Magdalenastraat kocht hij in 1611 een huisje, dat hij in 1613 voor \f350
verkocht.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-39, f~\2XXXIIII\vo, 9~november 1611.
\ora~76-41, f~XXXVII\vo, 24~januari 1613.} In 1612 verkocht hij voor \f800 een
huis in de Kruisstraat achter Het Moriaanshoofd\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-40,
f~XCIX\vo, z.d. (tussen de akten van februari 1612).} en in 1613 voor \f925 een
nieuw huis in de Bereiderstraat.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-41, f~LVIII,
22~februari 1613.} Hij woonde in 1613 in de Kruisstraat.\zn{\nha, \sa\ Haarlem,
Rood 211, f~\2XXXVI, 21~maart 1613.} Dirckgen woonde in 1622 als Joosts weduwe
buiten de Janspoort en verklaarde dat haar voordochter Grietgen Marcelis,
verwekt door haar eerste man Marcelis Moyses, was voldaan van haar vaders
versterf.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 93, f~LXXXIII, 6~mei 1622.}
\item Joost Jochums, jonggezel uit Helmond, trouwde op 2~december 1607 met
Geertken Henricx, jongedochter uit Leende. Zij woonden in de Gasthuisstraat.
\item Joost Jans\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e O114a,
f~II$\rm^c$XXIII\vo, 9~april 1596. \ora\ Haarlem 76-33, f~CIII, 1~september
1601. \ona\ Haarlem 87, f~XLVII\vo, 25~april 1606.}, jongman uit Aalst in
Brabant in de Grote Houtstraat, geboren rond 1564, werd in 1588 lidmaat van de
gereformeerde gemeente.\zn{\kr 98, p.~84, 15~juli 1588; vgl. p.~119, 1~juli
1592.} Hij was linnenwever. Op 10~november 1592 trouwde hij met Lynken Severyns,
jongedochter uit Gestel. Een maand tevoren was zij lidmaat geworden; zij woonde
toen in de Achterstraat samen met Magdalena Willems.\zn{\kr 98, p.~121,
7~oktober 1592.} Op 24~december 1606 hertrouwde\zn{\nha, \ona\ Haarlem 21, f~X,
19~januari 1607.} Joost met Geertruyt Cornelis uit Harlingen, weduwe van
mr.~Cornelis Ostaege, Oesteij of Hossagie te Middelburg; zij werd geassisteerd
door haar stiefvader Daniel van Gerruwen (Gerwen) en Pieter Jans van Helmond,
haar neef, en verklaarde in haar eerste huwelijk grotelijks te zijn bedrogen en
wegens de schulden afstand te hebben moeten doen van het sterfhuis van haar
man.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 21, f~X, 19~januari 1607.} In 1609, 1612 en 1613
lieten Joost en Geertruyt hun kinderen gereformeerd dopen. In 1625 machtigden
Joost als oom en Pieter Jans uit Helmond als neef van Celiken, dochter van de in
Harlingen overleden Marcelis Cornelis bij Ytgen Ansems, Daniel van Gerwen te
Haarlem (gehuwd met de grootmoeder van de wees) om in Harlingen haar vaderlijke
erfdeel te verrekenen met Ytgen.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 79, f~XLI, 1~april
1608.} Wegens zijn zware schulden (en eventuele bankroet) was Joost in
discrediet geraakt bij de gereformeerde gemeente. Nadat hij overeenstemming had
bereikt met zijn crediteuren, vroeg hij in maart 1619 aan de kerkenraad een
attest ter zake. Hij bleek echter bij de broederen zo veel ergernis te hebben
veroorzaakt wegens zijn pleidooi voor een zwaardere belasting van het garen, dat
hij eerst een openbare schuldbekentenis moest afleggen. Dat deed hij.\zn{\kr 19,
ongef., 24~maart 1619.} Tevoren was hij met zijn gezin blijkbaar in Beverwijk
gaan wonen, want in 1620 werden hij en zijn vrouw Geertje met attestatie van de
gemeente aldaar lidmaten van de gereformeerde gemeente te Haarlem; zij woonden
toen in de Zuiderstraat.\zn{\kr 100, p.~174, 17~juli 1620.}
\item Joost Jans, linnenwever uit Aalst in Brabant, woonachtig op de hoek van de
Voorkamp, werd in 1588 lidmaat van de gereformeerde gemeente met attestatie van
Langedijk.\zn{\kr 98, p.~86, 7~oktober 1588.} Hij of de vorige kocht in 1610
voor \f2050 van Jan Jacobs uit Helmond een huis in de Lakenstraat en verkocht in
1611 voor \f900 een huis met erf, zomerkeuken en kleine kamer op de hoek van de
Sint-Michielsstraat (Lange Annastraat) en het Jan Baselaerssteegje (gekocht als
nieuwbouw in 1595).\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-31, f~V\vo, 13~januari 1595.

\ora~76-38, f~\2IIII\vo, 15~december 1610. \ora~76-39, f~LXXXV\vo, 21~februari
1611.} Joost Jans in de Lakenstraat werd in 1615 benoemd tot Brabantse
keurmeester van het langgaren.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Rood 212, f~XLVIII,
7~november 1615.} Het huis in de Lakenstraat verkocht hij in 1618 voor
\f1650.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-44, f~CLXIIII, 24~januari 1619. Vgl. \ora~789, f~CXCIIII\vo, 14~juli 1615.} Voor \f1000 verkocht (deze?) Joost in 1611 een
huis in de Drapenierstraat.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-39, f~\2LVII\vo,
20~december 1611.} Samen met zijn broer Jan verkocht hij in 1619 voor \f750 een
huis aan de Kraaienhorstergracht.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-44, f~CLXXVI,
3~februari 1619.} Zijn zoon Jacob Joosten, 9~jaar oud, werd in 1627 door een
paard in de zij getrapt en stierf in Joosts woning in de Ursulasteeg.\zn{\nha,
\sa\ Haarlem, Rood 45-1, f~28\vo, 30~januari 1627.}
\item Joost Jans uit Breugel en Cathelijne de Hooge lieten in 1601 een dochter
dopen (gereformeerd).
\item Joost Jans uit Eindhoven woonde in 1583 in de Gierstraat.\zn{\nha, \ora\
Haarlem 47-1, p.~616, 19~januari 1583.} In 1602 was Joost Jans Holeman,
linnenwever uit Eindhoven, getuige bij het testament van Harman Corstens,
linnenwever uit Keulen.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 42, f~XXIII, 24~juli 1602.}
\item Joost Jans\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-49, f~\2L\vo, 30~december 1624.
\ora~76-54, f~CXCVI, 29~april 1633. \ona\ Haarlem 63, f~263, 13~november 1636.
\ona~149, f~387\vo, 25~januari 1643. \ona~155, f~245, 6~augustus 1630. \ona~166,
f~341, 26~september 1637. \ona~174, f~32\vo, 25~november 1645; f~46\vo,
19~december 1645. \ona~225, f~410, 30~september 1651. \sa\ Haarlem, Restant
Ensched\'e O114b, f~288, 3~februari 1639. Rood 463, no.~18, z.d. (ca.~1637).},
lijnwaadreder uit Gemert, later vlaskoper, in 1639 functionaris van een van de
linnenneringen.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Rood 218, f~5, 11~april 1639. Loketkas
7-15-2, 20~augustus 1640.} Hij is geboren in 1577 \`a 1588 en kocht in 1608 voor
\f825 een huis in het voormalige Sint-Annenconvent, dat hij in 1649 voor \f1450
verkocht.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-36, f~\3XXXVII, 31~december 1608.
\ora~76-66, f~\2XXIII\vo, 20~mei 1649.} In 1638 kocht hij voor \f425 een huis in
de Westerstraat en hij verkocht het in 1658 voor \f500.\zn{\nha, \ora\ Haarlem
76-58, f~IX\vo, 11~januari 1638. \ora~76-71, f~XCVI\vo, 10~mei 1658.} Hij was
toen weduwnaar van Pietertgen Lourens, met wie hij aan de Ossenmarkt
woonde.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 168, f~208\vo, 21~februari 1639; f~236, 7~juli
1638.} Zij was doopsgezind, evenals Joost van Gemert, die in 1646 aan de arnen
van de mennonietengemeente te Zutphen een zesde deel vermaakte van zijn
watermolens (de nieuwe en de blauwe) {\em achter de Tralijen\/} aldaar.\zn{\nha,
\ona\ Haarlem 191, deel~1646, f~114\vo, 20~december 1646.} Hij
hertrouwde\zn{\nha, \ona\ Haarlem 170, f~122\vo, 3~september 1643.} met Naentje
Pieters\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-71, f~\3LXIX\vo, 20~november 1659. \ora~76-76,
f~\2XXIX\vo, 7~juni 1667. \ora~76-82, f~\3XXVI\vo, 10~juli 1661. \ona\ Haarlem
323, f~4\vo, 4~januari 1667.} uit Hoorn, weduwe van Jan Goverts Vlasser. In 1651
werd zij benoemd tot proefvrouw van het vlaskopersgilde.\zn{\nha, \sa\ Haarlem,
Rood 223, f~163, 21~juli 1651.} Zij belastte in 1659, 1661, 1662 en 1664 hun
huizen in de Kleine Houtstraat, aan de Ossenmarkt bij de Gasthuisstraat en in de
Westerstraat.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 78-19, f~82\vo, 26~september 1659;
f~212\vo, 12~augustus 1651. \ora~78-20, f~40\vo, 13~december 1662; f~124,
11~januari 1664.} In 1668 liet zij haar bezittingen inventariseren: een huis in
de Ursulastraat, een huis in de Rompelbeurs tussen de Jansweg en de Kruisweg en
de winkel in het voorhuis in de Ursulastraat met kleine coupures bombazijn,
katoen, smaldoek, (rauw) slijtinglijnwaad INVULLEN:term, rauw kettinglijnwaad,
geverfd katoen, blauw en wit lijnwaad, grof rauw linnen, blauw katoen, zwart
smaldoek en werp INVULLEN:term.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 313, ongef., 21~februari
1668.}
\item Joost Jans\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-50, f~LXXII\vo, 4~september 1625.},
linnenwever uit Helmond, trouwde op 3~mei 1609 als vrijgezel in de Nauwe
Appelaarsteeg met Geertgen Hermans uit het sticht Munster in de Korte

Magdalenasteeg, met wie hij in 1621 testeerde.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 92,
f~XCII, 29~mei 1621.} Hij hertrouwde op 8~september 1624 met Hester Adriaens uit
Middelburg en woonde toen in de Cavelottesteeg. In die straat had hij in 1611
voor \f700 een huis gekocht en in 1612 een ander verkocht voor \f400.\zn{\nha,
\ora\ Haarlem 76-39, f~XCIX, 2~maart 1611. \ora~76-40, f~XXIX\vo, 17~januari
1612.}
\item Joost Matheus uit Strijp gaf in 1585 een machtiging om {\em in zyn siele
te sweren\/} dat hij geen deel had in het onderpand of hypotheek, waarop Servaes
Jans van Eindhoven rente van hem eiste.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-1, p.~661,
30~juli 1585.}
\item Joost Claes, vrijgezel uit Seelst in Brabant (Zeelst), trouwde op 25~juni
1600 met Nelken Corijnen. Zij woonden in de Spaarnwouderstraat.
%\item Joost Willems kocht in 1589 samen met Goossen Jacobs een huizing
%{\em opt Bakenesser Spaerne\/} voor \f3460, inclusief \f280 voor de
%huisraad.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-169, f~176\vo.}
\item Joost Willems van Broegel\zn{\na, Nassause Domeinraad 9371, ff~XLIX\vo en
LIIII. \rhce, \ora\ Eindhoven 1549, dl.~II, f~24, 29~januari 1575; f~123\vo,
september 1576.}, {\em liwatier\/}, kreeg in 1575 van de magistraat van zijn
genoortestad een getuigschrift: hij was {\em seer veel lynelaeckens reyende ende
bleyckende, dwelck hy draecht oft sendt nae Antwerpen oft andere steden oft
landen\/}. Voorts was hij nooit in opspraak gekomen en stond hij bekend als een
goede katholiek.\zn{\rhce, \ora\ Eindhoven 1549, dl~II, f~86\vo, 4~september
1575.} Hij vestigde zich te Haarlem, waar hij in zijn woning in de Smedestraat,
ziek bij het vuur gezeten, in 1580 testeerde met zijn vrouw Maryken Aert Umans
uit Gestel bij Eindhoven ten gunste van de langstlevende van beiden. Met name
genoemde begunstigden waren de twee kinderen van Aernt Willems van Taterbeeck
bij wijlen Lysken Joost Willems, hun dochter. Getuigen waren: Peter Thomas uit
Eindhoven en Reynder Jans uit Eindhoven, {\em liewatiers\/} te Haarlem.\zn{\nha,
\ona\ Haarlem 30, f~XCIX, 28~januari 1580. Zijn vrouw wordt Mariken Adumans
genoemd.} in 1585 testeerden zij nogmaals. Hun dochter Truyken, gehuwd met
Hogaert Joosten, mocht haar erfdeel niet verkopen of belasten; het
moest vererven op hun kinderen. Hun dochters Elsken en Anneken kregen een
losrente van \f64 uit een kapitaal van \f800 op het dorp Leende.\zn{\nha, \ona\
Haarlem 32, f~CLXXII\vo, 3~december 1585.} Maryken, weduwe, en haar kinderen
betaalden in 1593 te Woensel \f10 voor de kosten die Anthonis Niclaes Kelders
had gemaakt {\em tot assistentie ende hulpe voer ruyterhoudinge\/}.\zn{\rhce,
\ora\ Eindhoven 1551, no.~76, 16~november 1593.} Haar dochter Elsken trouwde in
1595 met Eleasar Platevoet uit Sandwich (zie {\em in voce\/}), predikant.
Anneken trouwde in 1588 met Wouter Turck uit Goch (zie {\em in voce\/}). Andere
kinderen waren Mariken, die trouwde met Willem de Moor ({\em in voce\/}) uit
\db, Willem, Ydtgen, die trouwde met Pieter de Bitter ({\em in voce\/}) uit \db,
en Heyltgen Joosten.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 46, f~CLVII, 9~april 1608.} David
Jacobs Reverset, predikant, was Heyltgens weduwnaar (zie {\em in voce\/}).
\item Joost Willems uit Eindhoven werd in 1580 lid van de gereformeerde
gemeente.\zn{\kr 98, p.~34, 10~juli 1580.} Deze lidmaat kan identiek zijn aan de
vorige, maar een andere, jongere naamgenoot uit Eindhoven was gehuwd met
Maritgen Joosten en liet hun vier kinderen in 1582--1589 gereformeerd dopen.
\item Joost van Woensel, een 13~jarige spoeler in de Witte Herensteeg, kreeg in
1586 wegens armoede een eenmalige uitkering.\zn{\nha, Burgerweeshuis Haarlem 6,
f~XXXIII\vo.}
\item Lambrecht Albechts, jonggezel uit Breugel in de Hagestraat, trouwde op
25~juli 1600 met Cathelyna Wouters, jongedochter uit Gestel in de
Annastraat.

\item Lambrecht Allarts, jonggezel uit Helmond, trouwde op 13~januari 1602 met
Sybrecht Pieters, jongedochter uit Haarlem. Zij woonden in de Voorkamp. Hij was
een zoon van Aelbert Lamberts; Frans Claes van der Laer, linnenkoper te Helmond
en vader van linnenkopers te Antwerpen, en mr.~Henrick van Asten waren zijn
zwagers.\zn{\rhce, \sa\ Helmond 3814, p.~153, 4~januari 1586. \sa~3818, p.~152,
28~januari 1605; p.~213, 14~maart 1605.} Ook zijn neven Jan en Frans Michiels
van der Laer vestigden zich te Haarlem.
\item Lambert Thonis\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-4, f~CXXXIX, 22~mei 1614. \ona\
Haarlem 123, f~XVIII, 14~juni 1623.} uit Veldhoven, geboren rond 1573, kocht in
1601 voor \f750 een huis in de Gasthuisstraat\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-33,
f~XLV, 29~januari 1601.}, waar hij in 1606 woonde en dat Het Nieuw Hof van
Holland heette. Voor \f950 verkocht hij het in 1609 aan Jan Wouters, linnenwever
uit Valkenswaard.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-37, f~\2\vo, 21~december 1609.} In
de Bullemanssteeg kocht hij in 1619 voor \f1150 een huis.\zn{\nha, \ora\ Haarlem
76-45, f~CXXII\vo, 23~december 1619.} In de grote loterij van dat jaar
participeerde hij met 132~loten, die hij betaalde met 40\half~\pounds\ blauwe
verf. Hij won een zilveren schaal van 18~loot.\zn{\nha, Oudemannenhuis Haarlem
3-90, no.~116. Idem~11, p.~78.} De betalingswijze van de loten doet vermoeden
dat hij linnenverver was, maar zijn aankoop van Fries garen in 1600 toont dat
hij of linnenwever of garenhandelaar was.\zn{\nha, Gildenarchieven Haarlem 330,
28~februari 1600.} Lambert Thonis, {\em lanckgaerncoper\/}, kocht in 1610 voor
\f2600 De Noortstarre in de Berkenrodesteeg.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-38,
f~LII\vo, 11~februari 1610. \ora~78-8, f~IIII\vo, 21~januari 1613.}
\item Lambert Bartels, jonggezel uit Walree bij Eyndhoven (Waalre) aan de
Burgwal, trouwde op 11~november 1601 met Heylken Jans, jongedochter uit
Eindhoven in de Oude Doelstraat.
\item Lambrecht van Dalem\zn{\nha, \ora\ Haarlem 78-3, f~\2VIII\vo, 31~december
1582. \ona\ Haarlem 31, f~XXXIII\vo, 2~september 1582. \sa\ Haarlem, Restant
Ensched\'e O114, f~XIX, 6~september 1589. \rhce, \ora\ Eindhoven 1549, dl.~II,
f~95, 31~mei 1576; vgl. f~86, 2~september 1575; dl.~III, f~7, 22~september 1569
(Lambert Willems van den Dael met zijn moeder Willemken, weduwe). Van Dijck, \ah
Van den Dael'', 74.} uit Eindhoven was een zoon van Willem Lamberts van Dalen en
Willemken Snoecxkens. Er was ook een Lambrecht Thomas van Dale\zn{\na, Nassause
Domeinraad 9173, f~LXVI\vo (Lambrecht Thomas van den Dale met zeven kinderen).},
maar aangezien in 1613 drie kinderen van de onderhavige Lambrecht in 1613 te
Eindhoven een hofstad met hof en erf {\em metten reliqui\"en ende steen daer op
liggende\/} verkochten, afkomstig uit de nalatenschap van Willem Lambrechts van
Dalen, mag deze voor de vader worden gehouden.\zn{\rhce, \ora\ Eindhoven 1582,
f~321, 6~augustus 1613. Vgl. Melssen, {\em Het register van de cijnzen\/}, 33.}
Hij vestigde zich te Goch\zn{In 1574 woonde te Antwerpen Lambrecht van Dale
(dezelfde?): \saa, {\em Register van leeninghe\/}, 27~april 1574.} en vervolgens
als linnenbleker te Haarlem, waar hij in 1583 voor \f1700 het huis en mouterij
{\em de Wissel\/} op het Spaarne kocht.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-163,
f~201. \ora\ Haarlem 76-27, f~XXIII\vo, 27~april 1583; f~LVIII, 23~december
1583.} In dat jaar werd hij overvallen door een ziekte die hij niet meer te
boven kwam. Op zijn ziekbed verklaarde hij dat hij voor zijn blekerij te
Overveen als knecht Denys Costers aannam voor 3~daalders per week.\zn{\nha,
\ona\ Haarlem 5, f~XCII\vo, 12~augustus 1583.} Hij testeerde met zijn vrouw
Heylken Lodewycxs\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-1, p.~625, 14~mei 1584. \ora~47-2,
ongef., 14~augustus 1586. \ora~76-34, f~XXX\vo, 16~maart 1602. \ona\ Haarlem 5,
f~CLXXVI, 21~februari 1584. \ona~6, f~LXII\vo, 10~mei 1585. \ona~7, f~CXLII\vo,
1~augustus 1587. \ona~13, f~LVIII\vo, 16~februari 1598; f~\2XXI\vo, 14~augustus
1598; f~\2XL, 22~september 1598. \ona~14, f~CXXXIX\vo, 21~mei 1599. \ona~20,
f~\3LII, 6~november 1606; f~\3LIIII\vo, 8~november 1606. \sa\ Haarlem, Restant
Ensched\'e O114, f~CXLII, 18~maart 1591. O114a, f~II$\rm^c$XLIV, 26~augustus
1596. \rhce, \ora\ Eindhoven 1550, f~94, 21~december 1587.} in augustus van
hetzelfde jaar\zn{\nha, \ona\ Haarlem 5, f~XCV\vo, 12~augustus 1583. \ora\
Haarlem 76-28, f~LVIII\vo, 31~december 1588.} ten behoeve van hun elf kinderen

(van wie de jongsten -- Aeltgen, Jan, Heyndrick, Diricxken en Jannetgen bij hun
mondigheid elk \f200 vooruit zouden krijgen -- en overleed kort nadien. Zijn
weduwe benoemde in oktober voogden over hun kinderen.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 5,
f~22, oktober 1583.} Zij verkocht hun huis aan de Oude Gracht\zn{\nha, \sa\
Haarlem, kast 32-3, rekening 1584, f~XIIII\vo.} en hield de leiding over de
linnenblekerij\zn{\nha, \ona\ Haarlem 7, f~\2LXXIII\vo, 14~december 1588 (de
blekerij {\em in de Santpoort tot Velsen\/}, elders: {\em inde Leck byde
Zantpoort\/} verhuurt zij. Zie voor deze blekerij Regtdoorzee Greup-Roldanus,
{\em Geschiedenis der Haarlemmer Bleekerijen\/}, 116). \ona~10,
f~IIII$\rm^c$VIII\vo, 2~mei 1594; f~IIII$\rm^c$LII, 19~juni 1594;
f~IIII$\rm^c$LXXIIII, 11~juli 1594. \ona~12, f~CXXIII, 27~april 1598 (zij
ontving in 1596 een partij linnen uit Franeker om te bleken). \ona~31, f~CXV,
3~september 1583. \ora~36, f~\2XXXVIII, 14~juli 1594. \sa\ Haarlem, Restant
Ensched\'e O114, f~XXXVIII, 20~november 1589; f~LXXII, 10~mei 1590; f~CXLII,
18~maart 1591. O114a, f~XXIII, 26~april 1593; f~\2I\vo, 16~december 1595.},
eventueel in samenwerking met Jacques van der Meulen.\zn{\nha, \sa\ Haarlem,
Rood 461, no.~9.} Haar zoon Lodewijck trouwde met zijn dochter Mayken. Samen met
Wouter Diricxs Borten [uit Eindhoven] handelde zij in 1598 in lijnzaad.\zn{\nha,
\ona\ Haarlem 13, f~II$\rm^c$XCV, 8~augustus 1598.} In 1608 woonde Heylken
weduwe Lambrechts van Dalem in Amsterdam met haar inwonende kinderen Aelken,
Henrick en Janneken.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 21, f~II$\rm^v$LXXVIII, 13~augustus
1608.} Twee jaar tevoren had zij voor \f6000 het huis De Wissel aan het Spaarne
verkocht.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-35, f~II$\rm^c$XXXVIII, 15~november 1606.}
\id Kinderen:
\bkk{0}
\item Aelken van Dalen testeerde in 1613.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 24, f~CLXXVIII,
28~december 1613.}
\item Lodewijck van Dalen\zn{\nha, \ona\ Haarlem 62, f~13, 17~februari 1634.
\ona~83, f~CXLV\vo, 25~september 1612. \ona~123, f~CXIII, 2~december 1623.
\ona~126, f~195, 31~januari 1626. \ona~131, f~LXXXIIII\vo, 9~maart 1629;
f~XCIX\vo, 6~april 1629. \ona~133, f~445, 11~augustus 1635.
\ora\ Haarlem 47-4, f~XLIII, 25~november 1610; f~\2LIX, 12~februari 1620;
f~CIII, 26~februari 1613; f~\2LIX, 12~februari 1620; ongef., 21~juli 1621.
\ora~47-7, f~27\vo, 3~februari 1637. \ora~78-7, f~LXXXIII, 17~februari
1605. Schutterij Haarlem 29-1, ff~42\vo, 54\vo.
\gaa, \ona\ Amsterdam 101, f~41\vo, 29~juli 1605. \ona~102, f~33, 29~juli
1605. \ona~260, f~47, 3~december 1605. \ona~429, f~94\vo, 28~januari 1613;
f~100\vo, 2~februari 1613. Allan, {\em Geschiedenis en beschrijving\/},
I, 88. Van Dillen, {\em Het
oudste aandeelhoudersregister\/}, 235.}, linnenbleker\zn{\nha, \ona\
Haarlem 12, f~CVI\vo, 12~mei 1597. \ora\ Velsen 958, f~147, 11~april
1619.}, geboren rond 1565, trouwde op 22~november 1594 met Mayken
van der Molen\zn{\nha, \ona\ Haarlem 20, f~\3LII, 6~november 1606.
Schutte, \ah Jacob Pietersz. van der Meulen'', 10, 12, 13, 14, 16.}, de
op 10~augustus 1572 geboren dochter van de Haarlemse linnenreder en
-bleker Jacques van der Meulen en van Mayken van der Camere. Nadat zij
eind april 1617 was overleden,
hertrouwde hij met Elysabeth Salomons, dochter van Salomon Henricxs,
notaris en secretaris van Amsterdam, met wie hij testeerde in 1629 en die in
1630 zijn weduwe werd\zn{\nha, \ona\ Haarlem 132, f~CXXXIX, 4~september 1630.
\ona~133, f~X, 6~oktober 1630; f~25\vo, 17~november 1630; f~93, 26~mei 1631.
\ona~155, f~150, 24~november 1629. \gaa, \ona\ Amsterdam 913, f~13\vo,
23~januari 1631. \na, Hof van Holland 694, no.~34, 5~maart 1631. Idem~695,
no.~64, 11~april
1631.} (Lodewijck werd te Haarlem begraven op 5~oktober 1630). Op haar beurt
hertrouwde Elysabeth in 1631 met Jacques de (la) Rue, koopman te Haarlem, die in
Spanje had gewoond.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 61, f~186, 11~oktober 1631. \ona~133,
f~169, 16~februari 1632.} Lodewijck was ook garenkoper.\zn{\nha, \ona\ Haarlem
18, f~CLXIIII, 23~september 1603.} In 1612 kocht hij van Jacques della Faille
voor \f11.367 een huis in de

Beek (over de Krocht in de Zijlstraat) en voor
\f3380 een huis in de Jacobijnesteeg\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-40,
f~CII\vo, 29~februari 1612; f~CLXXXIIII\vo, 26~maart 1612. \ona\ Haarlem
84, ff~VI\vo en VII, 12~januari 1613.} Zijn erfgenamen namen in
1630 zijn linnenblekerij te Santpoort in de banne Velsen in
bezit.\zn{\nha, ona\ Haarlem 119, f~426, 5~november 1630.}
\item Jehan van Dalen resideerde in 1592 en 1604 te Londen.\zn{\nha, \nha, \sa\
Haarlem, Restant Ensched\'e O114, f~\2XLIX\vo, 3~september 1592. \gaa,
\ona\ Amsterdam 97, f~77, 5~augustus 1604.} Later richtte hij met zijn
broer Guillame een handelscompagnie op en vestigde hij zich te San
Sebasti\'an in Biskaje. Guillame bleef in Haarlem als zaakgelastigde en
scheepsbevrachter.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 11, f~\3LXXII\vo, 18~maart 1596;
f~\5II\vo, 2~september 1596. \ona~19, f~XXIII, 16~februari 1604.} In 1614 en
1615 bevrachtte Jehan de schepen Sint-Pieter en De Jonge Haan, 90 en 170~last
groot, om in Nieulens (Nyl\"ose bij G\"oteborg) of elders in Zweden masten,
houtwaren en koopmanschappen in te nemen en te lossen in Ribadeo en in
Sanl\'ucar de Barrameda, C\'adiz of Sevilla, respectievelijk in Ribadeo en in
Lissabon, Sanl\'ucar de Barrameda of Sevilla te brengen.\zn{\gaa, \ona\
Amsterdam 135, f~29, 27~maart 1614. \ona~140, f~29, 27~maart 1614; f~39,
23~april 1615.}
\item Henrick van Dalen, koopman te Amsterdam in 1603\zn{\gaa, \ona\ Amsterdam
96, f~128\vo, 13~december 1603.}, woonde daar in 1607 in De Bremer Schuit
in de Warmoesstraat.\zn{\nha, Oudemannenhuis
Haarlem 3-69, no.~14.} Later was hij koopman te Haarlem;
Hij handelde onder meer op Danzig -- mogelijk in
garen.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 14, f~CLXXIII\vo, 2~augustus 1599. \ona~118,
f~152, 16~april 1614.} In 1619 bevrachtte hij het schip De Liefde
om te Nieullens (Nyl\"ose) in Zweden een lading hout in te nemen en
deze te lossen in de Passage in Biskaje.\zn{\gaa, \ona\ Amsterdam 214,
f~92\vo, 21~februari 1619 en i.m., 2~mei 1619; f~93, 22~februari 1619; f~99\vo,
9~maart 1619.}
\item Heyltgen van Dalen Lambrechts\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-7,
f~23\vo, 20~november 1636. \gaa, \ona\ Amsterdam 283, f~161, 8~oktober
1620.}, geboren te Eindhoven, testeerde in 1600,
1606 en 1616 met haar man Jan Hamer, koopman (in garen) uit Goch\zn{\nha,
\ona\ Haarlem 15, f~CLXVIII, 28~september 1600. \ona~77, f~XCIII, 3~mei
1606. \ona~87, f~XXIX\vo, 3~mei 1606.} Hij was eerder getrouwd geweest met
Griet Hans Lamberts, dochter van Hans Lamberts van Erp uit Eindhoven. Met
Heyltgen woonde hij in Het Schip van Damiate in de Grote Houtstraat. Zij was in
1630 samen met de kinderen van haar zus Magdalena bij Claes Jans de Bruijn, haar
zus Neeltgen en haar broer Lambrecht de jonge erfgenaam van haar broer
Lodewijck, die onder meer een linnenblekerij te Brederode naliet.\zn{\nha, \ona\
Haarlem 14, f~\2LXXV, 8~december 1599. \ona~20, f~\2LXXII\vo, 24~mei 1606.
\ona~119, f~402, 20~augustus 1630. \ona~147, deel~1630, f~CXVI, 5~november 1630.
\ona~156, f~119, 9~oktober 1631.} Op 12~februari 1632 werd zij weduwe; in Hamers
nalatenschap zat het schilderij {\em Samson\/} van Karel van Mander en een
tekening van een tronie van Goltzius.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 152, f~452\vo,
24~februari 1632.} In 1640 machtigde zij haar schoonzoon Lubbert Jans Bus,
garentwijnder, om een huis in het Verwulft te verkopen.\zn{\nha, \ona\ Haarlem
149, f~244, 11~mei 1640. Hij was op 24~juni 1635 getrouwd met Heyltgen Hamers,
vestigde zich te Goch en keerde terug naar Haarlem.}
\item Magdalena van Dalen trouwde met Claes Jansen Bruyn te Veere, weduwnaar van
Mayken Jans Hals uit Domburg. Haar stiefdochter Jannetgen trouwde met
Wouter Dircxs Boorten uit Eindhoven, koopman te Haarlem en
Amsterdam.\zn{\gaa, \ona\ Amsterdam 122, f~102, 1~november 1610.
\ona~153, f~159\vo, 13~september 1618.}
\item Guilliam van Dalen\zn{\gaa, \ona\ Amsterdam 101, f~41\vo, 29~juli 1605.
\ona~102, f~33, 29~juli 1605. \ona~239, f~124, 14~juni 1629. \ona~240,
f~33\vo, 20~augustus 1629. \ona~702, p.~437, 29~maart 1640.
\nha, \ora\ Haarlem 47-4, f~XIIII, 15~augustus 1609; f~XVIII, 14~oktober
1609; f~XLIII, 25~november 1610.},

geboren rond 1570, koopman, zijn broer Lodewijck en twee andere vennoten
hadden een handelscompagnie te Mersili\"en (Marseille).\zn{\nha, \ona\
Haarlem
118, f~82\vo, z.d. (ongepasseerde akte, tussen die van september
en oktober
1610.} In 1605 leverde hij 143~ringen aan Jan de Wolff, Nederlandse
koopman te Rouen.\zn{\gaa, \ona\ Amsterdam 101, f~29, 22~juli 1605.} Hij
verkocht in 1619 als {\em eenloopent gesel\/} zijn helft van de blekerij
{\em
de Leckebergh\/} te Santpoort aan zijn broer Lodewijck.\zn{\nha,
\ora\ Velsen
958, f~147, 11~april 1619.}
\item Jannetgen van Dale trouwde met Lodewijck van Haeren, met wie zij in 1613
te Amsterdam woonde.\zn{\rhce, \ora\ Eindhoven 1582, f~321, 6~augustus
1613.}
\item Lambrecht van Dalen de jonge en Margriet van Sambeeck importeerden in
1588 116~stukken rauw linnen laken, waarschijnlijk om te
bleken, samen met 150~pond vlas, een scheerdis, twee speldenmakerswielen,
een zak varkensborstels, vier riem papier, 150~pond tin en een Weerter
laken.\zn{\arab, Rekenkamer 23520, f~XLIIII\vo, 23~juni 1588.} Hij was
in 1600 lid van het kloveniersgilde
maar hij verliet het in of kort na 1606 wegens zijn verhuizing naar
Zeeland.\zn{\nha, Schutterij Haarlem 29-1, ff~43, 55 en 68.} Hij was
vader van Neeltgen, geboren rond 1599, die in Brielle woonde, trouwde
met Jan Arents van der Dam en in 1636
al haar testamenten revoceerde, met name dat zij in 1624 samen met
haar broer Lambrecht (geboren rond 1608) had gemaakt.\zn{\nha,
\ona\ Haarlem 124, f~XCVbis, 29~juni 1624. \ona~134, deel~I, f~CXXV\vo,
3~april 1636. \ora\ Haarlem 47-7, f~74\vo, 12 en 15~maart 1639.}
Lambrecht junior had zijn broer Lodewijck gediend\zn{\nha, \ona\ Haarlem
20, f~LVI, z.d., tussen de akten van maart 1605.} en trouwde met het enige
kind van mr.~Cornelis Pieters\zn{\nha, \ona\ Haarlem 76, f~\2XII,
24~november
1605.}; zij woonde in 1613 als zijn weduwe te
Brielle.\zn{\gaa, \ona\
Amsterdam 429, f~94\vo, 28~januari 1613; f~100\vo, 2~februari 1613.}
\ekk
\parno Naar de linnenbleker is de Lambrecht van Dalelaan in Haarlem genoemd.
\item Lambert van Erp\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-3, f~310, 7~december 1608.
\ora~47-4, f~XXXIIII, 23~juli 1610. \ora~82-1, f~LXXXVIII, 17~augustus 1609.
\ona\ Haarlem 8, ongef., 20~juli 1604. \ona~72, f~\3I\vo, 20~juli 1626. \ona~76,
f~\2XVIII\vo, 2~december 1605; f~\2XXIV\vo, 15~december 1605; f~\2XXXI\vo,
22~december 1605. \ona\ Haarlem 118, f~II, 19~januari 1609. \ona~127, f~190,
7~november 1626. \sa\ Haarlem, Rood 211, f~XXV\vo, 15~december 1604. \gaa, \ona\
Amsterdam 351B, f~334\vo, 24~oktober 1625. \ona~428, f~203, 14~september 1612.
\ona~349B, f~138\vo, 18~juli 1620. \ona~918, f~68\vo, 4~maart 1636. Lambert is
ten onrechte opgenomen in een lijst van Amsterdamse kooplieden met Russische
handelscontacten, vermoedelijk louter op basis van naamsgelijkheid met
handelaars Van Erp: Wijnroks, {\em Handel tussen Rusland en de Nederlanden\/},
420.} (Van Arp), vrijgezel uit Eindhoven, trad op 11~januari 1604 in ondertrouw
met Constancia Coeijmans\zn{\gaa, \ona\ Amsterdam 14, f~91\vo, juli 1614 (niet
gepasseerd). \ona~15, f~23, z.d. (1615). \ona~83, f~XLIII, 24~maart 1612.
\ona~182, f~8\vo, 23~november 1613. \ona~426, f~42\vo, 28~juni 1611; f~51\vo,
17~december 1610; f~57\vo, 22~december 1610; 71\vo, 7~januari 1611. \ona~428,
f~17, 26~januari 1612.} uit Antwerpen, dochter van Thomas Coeijmans en Anna van
Pelkhem (Pelckem); zij was eerst door een vonnis van de Hoge Raad ontslagen van
haar trouwbeloften aan Abraham Symons.\zn{\kr 18, p.~122, 5~oktober 1603.} Met
zijn ouderlijke gezin had hij in Goch gewoond, vanwaar hij enkele jaren na 1587
naar Haarlem verhuisde.\zn{\gaa, \ona\ Amsterdam 437, f~195\vo, 13~mei 1621.}
Zijn vader, Hans Lambrechts van Erp, was linnenhandelaar geweest. Toen hij in
1602 lidmaat werd van de gereformeerde gemeente, woonde Lambert in de Grote
Houtstraat.\zn{\kr 99, p.~86, 12~juli 1602.} Daarna woonde hij op het Spaarne op
de hoek van de Berkenrodesteeg. In 1605 had hij een conflict met de
gereformeerde gemeente over de door hem (als kerkmeester) overgelegde rekening:
hij had \f100 beloofd als deze niet klopte, maar over het laatste verschilde hij
met de gemeente van mening.\zn{\kr 18, pp.~209 en 210, 13~maart 1605; p. 214,

3~april 1605; p.~215, 6~april 1605; p.~232, 5~juni 1605. Vgl. \na, Hof van
Holland 709, no.~150, 7~november 1634.} Hij was garen- en linnenkoper te
Haarlem.\zn{\nha, Gildenarchieven Haarlem 332, {\em Dit syn de namen\/}, z.d.}
In 1602 verkocht hij Hollandse lijnwaden aan Jaques Damman, die deze via Dover
naar Sevilla verscheepte als {\em Bosse lywaten om die Spangjaerden te
abuseren\/}, want Hollandse handelswaar was confiscabel. Zeeuwse kapers legden
toen beslag op de zogenaamd Bossche, dus uit vijandelijk gebied afkomstige
stoffen.\zn{\gaa, \ona\ Amsterdam 104, f~56\vo, 20~april 1606; f~163\vo, 20~juli
1666; vgl. f~27, 16~maart 1606.} Later vestigde hij zich te Amsterdam\zn{\nha,
\ona\ Haarlem 109, f~353, 5~november 1620.}, waar hij ook actief was als
assuradeur.\zn{\gaa, \ona\ Amsterdam \ona~200, deel~73, f~33\vo, 4~november
1619. \ona~254, f~301, 4~augustus 1615; f~418, 22~juni 1617. \ona~351A, f~63\vo,
20~maart 1624. \ona~377a, f~74, 1~maart 1614. \ona~635, f~130, 13~december 1627;
f~140, 23~december 1627. \ona~698, f~22, 10~april 1628.} Hij kocht in 1606 voor
\f6000 aandelen in de nieuwe {\sc voc.}\zn{Van Dillen, {\em Het oudste
aandeelhoudersregister\/}, 154, 205. Van Dillen identificeert zijn broer Henrick
als zijn zoon en stelt dat de familie Van Erp uit Antwerpen kwam.} In 1610 werd
hij door Carel Coijmans gekweten van een schuld van 1200~\pounds Vlaams wegens
een wapenleverantie aan de stad Danzig.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 48, f~CLXVIII,
14~maart 1610.} Samen met 64~andere Amsterdamse kooplieden richtte hij zich in
1619 tot de magistraat van Amsterdam om te lobbyen tegen een vredesverdrag met
Algiers en Tunis; dat zou de handel (met name via de Straat van Gibraltar)
volgens hen niet ten goede komen.\zn{Heeringa, {\em Bronnen tot de
geschiedenis\/}, I, 803.} Lambert van Erp en Constantia Coijmans, woonachtig aan
de Keizersgracht, testeerden in 1631.\zn{\gaa, \ona\ Amsterdam 305, f~197\vo,
10~november 1631.} Uit hun huwelijk is een dochter bekend, Constantia van
Erp\zn{\gaa, \ona\ Amsterdam 921, f~344\vo, 8~november 1639.}, die rond 1611 te
Haarlem is geboren. Zij ondertrouwde te Amsterdam op 22~augustus 1636 met de
26~jaar oude Amsterdammer Lucas Rotgans\zn{Zoon van Jacob Lucas Rotgans,
zeepzieder, en Geertruijt Jans Huijdecoper.}, die op Het Water (nu Damrak)
woonde; hij bracht \f12.000 in en een huis aan de Nieuwe Zijds Voorburgwal, zij
\f40.000.\zn{\gaa, \ona\ Amsterdam 620, ongef., 13~augustus 1636. Rotgans
bewoonde de hofstede Gansenhoef aan de Vecht bij Maarsen, die hij van zijn
moeder had ge\"erfd (Elias, INVULLEN:titel, I, 170).} In 1641 werd Constantia
erfgenaam van haar neef Joannes van Erp.\zn{\gaa,\ona\ Amsterdam 923, f~69,
5~maart 1641; f~104\vo, 8~april 1641; f~180\vo, 24~juni 1641; f~200, 10~augustus
1641; f~208, 10~december 1641.} Enkele generaties later, in 1682, verkochten
erfgenamen van Lambert van Erp delen van het huis aan de Keizersgracht bij de
Leliegracht naast het Huiszittenhuis. In de gevel stond: \ah Gods zegen
behouwen, heeft mij doen bouwen.'' Het pand was ongeveer \f14.500
waard.\zn{\gaa, Schepenen van Amsterdam, Kwijtscheldingsregisters 651, ff~28\vo
en 29, 25~januari 1682.} De verkopers waren Cornelis van der Plaet, {\em
zijdegreijnwercker\/}, en zijn vrouw Janneken van Beeck en Abraham Engelgraeff,
koopman, en zijn vrouw Josina van Beeck, beide erfgenamen van hun oom Hendrick
van Beeck, die getrouwd was geweest met Jenneken Becx, dochter van Hilleken van
Erp; Janneken van Beeck was rond 1648 te Haarlem geboren als dochter van Maria
van Beeck.
%INVULLEN:Lambert Henrick zoon van Hans!!!
\item Lammert Jans uit Breugel, 14~jaar oud, werkte in 1586 als spoeler bij Aert
Stevens en ontving wegens armoede een eenmalige uitkering.\zn{\nha,
Burgerweeshuis Haarlem 6, f~XXXIII\vo.} Hij was linnenwever in de Zijlstraat,
toen hij op 30~oktober 1594 trouwde met Maeyken Adriaens uit Breugel. Hij werd
in 1601 lidmaat van de gereformeerde gemeente en woonde toen nog in dezelfde
straat. Hans Laurens [uit Breugel] was zijn getuige.\zn{\kr 99, p.~66, 18~april
1601.} Samen met zijn zus Truyken kweet hij in 1602 hun zwager Jan Claes uit
Turnhout (gehuwd met Thoentgen Jans) van alle ge\"erfde goederen.\zn{\nha, \ona\
Haarlem 42, f~LXVI, 26~september 1602.} In 1606 woonde hij in de
Bakkerszaksteeg.\zn{\nha, Oudemannenhuis Haarlem 3-55, no.~46.} Op 7~maart 1627
hertrouwde hij met Francynken Lodewycx uit Rotterdam, weduwe van

achtereenvolgens Theunis Laurens en Pieter Jacobs, met wie zij in 1603 en 1608
te Rotterdam was getrouwd; hij woonde toen in de Magdalenasteeg.
\item Lambert Jans, linnenwever uit Weert bij Eindhoven (Valkenswaard), was in
1599 getuige bij het testament van Lucas Goossens Hoevelmans en Yken Wouters uit
Eindhoven.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 14, f~XVIII, 22~januari 1599.} In eerste echt
was hij gehuwd met Geertgen Willems\zn{\nha, \ona\ Haarlem 42, f~XXIX, 30~juli
1602. \ona~CXXXII, 2~april 1605.}, dochter van Lysken Geryts van Oirschot. Als
weduwnaar in de Zoetemelkwittebroodsteeg, trouwde op 29~maart 1603 met Luijtken
Jans van Eindhoven, weduwe van Aert Bastiaens [linnenwever uit Eindhoven] in de
Schagchelstraat. Hij heette in 1604 de zwager van de getouwmaker Anthonis
Willems [uit \db], die was gehuwd met Lysken Gerrits [uit Oirschot].\zn{\nha,
\sa\ Haarlem, Rood 211, f~XI, 5~mei 1604.} Op 8~juli 1618 hertrouwde hij met
Lisebeth
Jans uit Breugel; zij woonden in de Zoetemelkwittebroodsteeg. Zij was in 1616
met haar zus Anna als getuige lidmaat geworden van de gereformeerde
gemeente.\zn{\kr 100, p.~102, 6~juli 1616.}
\item Lambert Mathys, linnenwever uit Helmond, was in 1597 getuige voor Pieter
Thomas uit Mierlo.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 38, f~CLXXXVII\vo, 15~november 1597.}
Hij stierf voor juli 1603 te Haarlem; in juni 1603 verkocht Willem Wouters van
den Brauhuijs te Sint-Oedenrode als universele erfgenaam van Lamberts vader
Mathijs Henricxs van de Keer voor \f97 een huis in de Helmondsteeg.\zn{\nha,
\ora\ Haarlem 76-34, f~CLXXVI, 16~juni 1603. Zie voor dit huis ook \ora~78-6,
f~L, 25~augustus 1597. Vgl. \ora~76-30, f~LXI\vo, 10~maart 1593.}
%Lambert Mathys zonder plaats 1606 klovenier.\zn{\nha, Schutterij
%Haarlem 29-1, f~70.}
\item Lambert Mathys\zn{Van Booma, {\em Communio clandestina\/}, I, 445.},
linnenwever uit Sint-Oedenrode, verbond in 1599 zijn huis in de Helmondsteeg
voor een schuld van \f112:10:0 wegens geleverd lang garen.\zn{\nha, \ora~78-6,
f~CLXI\vo, 19~november 1599.} Gezien zijn naam, patroniem en adres is de kans
groot dat hij identiek was aan de vorige. In 1600 liet hij zijn bij Fijken
Willems verwekte zoon Abraham gereformeerd dopen. Met attestatie van Goch waren
beide echtelieden in 1586 lidmaten geworden van de gereformeerde gemeente; zij
woonden toen in het Sint-Annaklooster.\zn{\kr 98, p.~58, 8~oktober 1586.} Te
Goch was hij in oktober 1585 verhoord naar aanleiding van geruchten, maar hij
verklaarde \ah gheen schult totter saecken te hebben, diewijle dat hij gedrongen
es tot nootweer.''\zn{Van Booma, {\em Communio clandestina\/}, I, 303.} Een half
jaar later nam hij nogmaals opvoeding en onderhoud van een meisje aan, waarvoor
hij \f23 ontving van het armenfonds; dat vond hij te weinig en de diakonie gaf
hem een gulden toe.\zn{Van Booma, {\em Communio clandestina\/}, I, 304.}
\item Lambert Mathys\zn{\nha, \ora\ Haarlem 78-9, f~CLV, 3~december 1614.
Oudemannenhuis Haarlem 3-31, no.~35.}, linnenwever uit Veldhoven, en zijn broer
Jan lieten in 1600 hun ooms Corstiaen Henricxs te Veldhoven en Thomas Geraerts
te Gestel de ouderlijke huizing met erf, boomgaard, wei en akker te Veldhoven
verkopen.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 40, f~\2IIII\vo, 1~oktober 1600.} Hij testeerde
in 1600 met zijn vrouw Jannetgen Jans uit Leende.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 40,
f~CLVI, 19~Juni 1609.} Zij lieten in 1600--1614 acht kinderen gereformeerd
dopen. Jannetgens vader, Jan Henricx uit Leende, woonde in 1606 als linnenwever
in Schiedam en verkocht aan Lambert voor \f450 een huis aan de
Voldersgracht\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-35, f~CXCIII\vo, 5~april 1606.}); zij
verkochten in 1603 aan Jacob de Graeff, zijn zwager, linnenwever, de helft van
een kamer in het Foreestensteegje.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-34, f~CXVIII\vo,
22~januari 1603.} Haar moeder was Pieterken Jans.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 40,
f~L\vo, 15~november 1599.} Lambert belastte in 1614 zijn huis aan de
Voldersgracht.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 78-9, f~CLV, 3~december 1614.} In 1616
verkocht Jannetgen als weduwe voor \f900 een huis, weefwinkel en kamer aan de
Voldersgracht\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-42, f~CXCIX\vo, 15~februari 1616.} en in

1627 verkocht zij voor \f130 een huis van twee vierkanten hoog in de
Notelstraat.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-51, f~XIII, 17~januari 1627.}
\item Lambrecht Claes of zijn vrouw Lysbeth Jans kwam uit Eindhoven; zij woonden
in de Achterstraat. De laatste werd in 1602 lidmaat van de gereformeerde
gemeente.\zn{\kr 99, p.~77, 4~januari 1602.}
\item Lambert Pieters alias Zegers\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-2, ongef.,
19~januari 1590. \ona\ Haarlem 36, f~CXII\vo, 18~oktober 1593. \sa\ Haarlem,
Restant Ensched\'e 110, f~CXIX, 3~januari 1591; \2XXII\vo, 27~maart 1592.} uit
Eindhoven, geboren rond 1523, kocht in 1590 samen met Cornelis de Haen uit \db\
van de weduwe van Harman Lucas van Bredevoort uit Bocholt (land van Kleef), die
jaarlijks met grote hoeveelheden lijnwaad naar Antwerpen ging, 100~stukken voor
11~stuiver de el en 54~voor 24~stuiver.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant
Ensched\'e O114, f~CXIX, 3~januari 1591; f~CXXXVI, 13~februari 1591.} Met zijn
vrouw Lysken Goverts uit Leent in Brabant (Leende) testeerde hij in 1590 op haar
ziekbed in de Koningstraat. Hij had vier voorkinderen: Marcelis, Frederick,
Peter en wijlen Cathalijna. Zij had een voorzoon: Peter Jans. Samen hadden zij
een nadochter: Anneken Lamberts.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 34, f~CXXVI, 2~januari
1590; f~CLIX\vo, 29~april 1590. Vgl. \ona~36, f~CXIII\vo, 21~oktober 1593.}
Lysken de Lau (voornoemde echtgenote uit Leende of een latere) accordeerde in
1601 als Lamberts weduwe met twee van diens kinderen over de
nalatenschap.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 41, f~VII\vo, 30~januari 1601.}
\item Lambert Smits uit Leen in Brabant (Leende), 17~jaar oud, werkte in 1581 of
1582 voor \f7 per jaar als spoeler in de Kruisstraat en kreeg een eenmalige
uitkering.\zn{\nha, Burgerweeshuis Haarlem 6, f~XXXVII.}
\item Lambert Dirrickss uit Woensel, 13~jaar oud, was armlastig toen hij rond
1585 als spoeler werkte bij Guert Pieters in de Barteljorisstraat; hij verdiende
\f7 per jaar en genoot vrij slapen.\zn{\nha, Burgerweeshuis Haarlem 6, f~XXXIX.}
\item Lambert Tomassen, jongman uit Eindhoven, trouwde op 8~december 1587 met
Baijken Fabri, jongedochter uit Tienen.
\item Laureyns Thuniss uit Woensel en Mariken Claess lieten in 1599--1603 drie
kinderen gereformeerd dopen.
\item Laurens Berthels, vrijgezel uit Eindhoven buiten de Kruispoort,
ondertrouwde op 21~april 1602 met Judith Lottijns uit Ieper, jongedochter te
Leiden.
\item Laurens Geraerts\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-2, ongef., 23~september 1595.
\ora~47-3, f~V\vo, 21~februari 1597; f~199, 18~juni 1603. \ora~76-29, f~CLI,
9~juli 1592. \ora~78-4, f~II$\rm^c$XXIIII\vo, 31~december 1589 (zonder
herkomstnaam). \ora~78-7, f~XXVIII\vo, 28~augustus 1603. \ona\ Haarlem 38,
f~CLXI, 23~juli 1597.}, geboren rond 1562, linnenwever en koopman uit Helmond,
woonde in 1589 {\em inden Arck van No\"e\/} in de Kleine Houtstraat\zn{\nha,
\ora\ Haarlem 47-2, ongef., 11~april 1589. Vgl. \ora~76-27, f~LXVII\vo,
31~december 1583. \ora~76-30, f~CXXXVII\vo, 31~december 1593.} en kocht in 1593
voor \f1610 een huis in het Groot Heiligland.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast
19-173, f~206\vo. \ora~78-5, f~CXCII\vo, 31~december 1595. \ora~78-6,
f~II$\rm^c$XXXVIII\vo, 9~september 1602.} Op de hoek van het Groot Heiligland en
de Minderbroersstraat verkocht hij in 1593 voor \f1610 het huis waar de
minderbroeders uithingen en voor \f815 een huis in de Voorkamp en een huis in de
Minderbroersstraat verkocht hij in 1601 voor \f600.\zn{\nha, \ora\ Haarlem
76-30, ff~CXXXVIII\vo en CXL, 31~december 1593. \ora~76-33, f~CXL\vo,
17~december 1601.} Voor \f750 kocht hij in 1601 een huis aan de Oude Gracht, dat
hij in 1602 verkocht voor \f1450.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-33, f~LXXVI\vo,
23~april 1601. \ora~76-34, f~XV\vo, 4~april 1602.} In 1594 was hij lid van de
oude schutterij.\zn{\nha, Schutterij Haarlem 29-1, f~7\vo.} Hij getuigde bij de

verrekening van het kindsdeel van de wezen Jan Geryts uit Gestel.\zn{\nha, \ona\
Haarlem 37, f~LV\vo, 29~december 1594.} Voor 1605 is hij overleden. Zijn
kinderen Susanneken (gehuwd met Gillis Janss) en de onmondigen (bevoogd door
Gysbert Willems uit Veldhoven), verwekt bij wijlen Fyntgen Lievens, verkochten
in 1604 voor \f1000 een huis in het Groot Heiligland.\zn{\nha, \ora\ Haarlem
76-35, f~XXVIII, 4~december 1604.} Twee jaar later verkochten zij voor \f1150
een huis aan de Oude Gracht bij de Grote Houtbrug.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-35,
f~II$\rm^c$LIII, 29~december 1606.}
%\sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e O114a, f~II$\rm^c$LII\vo, 18~september 1596:
%Laurens Geraerts (zonder herkomstnaam), koopman te Haarlem. O114b, f~CI\vo,
%16~december 1613: idem dito, 50~jaar oud. \ona~59, f~338, 16~januari 1627.
%\ona~90, f~XCIX\vo, 22~juli 1619 (zonder herkomstnaam). \gar, \ona\ Rotterdam
%32, no.~23, 20~februari 1608 (zonder herkomstnaam).
\item Laurens Gevers\zn{\nha, \ona\ Haarlem 117, f~118\vo, 4~juni 1625.
\ona~119, f~64, 20~december 1621; f~141, 25~februari 1622. \ona~155, ff~38 en
39, 17~juli 1629.}, linnenwever uit Soerendonk (ook genoemd van Maarheeze),
later linnen-lakenreder en koopman, geboren rond 1580, trouwde op 31~oktober
1604 als vrijgezel in de Bogaardstraat met Lijnken Jans, jongedochter uit Budel
in de Magdalenasteeg. Hun kinderen werden gereformeerd gedoopt. Zij was ziek,
toen zij in 1609 met haar man testeerde ten gunste van de langstlevende. Zij
woonden op het Spaarne.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 47, f~CXX\vo, 5~juni 1609.} In
1606 woonde Laurens in de Annastraat op de hoek van de Madelievensteeg.\zn{\nha,
Oudemannenhuis Haarlem 3-42, no.~23.} Als Laurens Gevers van Maris (Maarheeze,
een dorp dat met Soerendonk een dingbank vormde) kocht hij in 1610 voor \f975
een huis in de Jacobijnesteeg en verkocht hij in 1613 voor \f800 een huis in het
Groot Heiligland.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-38, f~CXIIII, 28~april 1610. \ora\
76-41, f~CIII\vo, 22~april 1613. \sa\ Haarlem, kast 32-13, rekening 1610,
f~VII\vo.} Voor \f3200 kocht hij (zonder herkomstnaam) in 1617 een ander huis in
de Jacobijnestraat.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-43, f~XXXIIII, 20~januari 1617.}
Als Van Maris verkocht hij in hetzelfde jaar voor \f1700 een huis in het Groot
Heiligland.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-43, f~LX, 10~februari 1617.} Voor \f725
kocht hij in 1618 van Jan Aerts uit Helmond een huis in de Keizerstraat\zn{\nha,
\ora\ Haarlem 76-43, f~\2XXXVIII\vo, 29~januari 1618.} en in 1620 kocht hij voor
\f640 in de Bereiderstraat een huis met een weefwinkel en voor \f811 een huis in
de Gierstraat.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-45, f~CXXIIII\vo, 24~april 1620.
\ora~76-46, f~CXIX\vo, 9~december 1620.} Voor \f450 kocht hij in 1625 een huis
in de Korte Houtstraat\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-49, f~LXXXVI, 5~maart 1625.}
en voor \f529 in 1632 nog een huis in de Gierstraat.\zn{\nha, \ora\ Haarlem
76-54, f~LXVI\vo, 16~juli 1632.} Lynken Jans, zijn weduwe, geassisteerd door hun
zoon Jan Geverts, belastte in 1633 haar huis in de Jacobijnestraat en wordt nog
gezien in 1637.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 78-13, f~CXCIIII, 22~mei 1634. \ora~82-3,
ongef., 30~april 1637.}
\item Louris Jans, linnenwever uit Eindhoven, kocht in 1583 voor \f500 een huis
en erf in de Witte Herenstraat.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-163, f~200\vo.
Kast 32-3, rekening 1584, f~XIII\vo. \ora\ Haarlem, 76-27, f~XXII, 31~december
1583.}
\item Laurens Jans, vrijgezel uit Helmond aan de Bakenessergracht, trouwde op
18~mei 1603 met Willemken Jacobs, jongedochter uit Helmond, die bij Heemstede op
de bleek van Olivier Huberts [Trompetter uit Grave] woonde. Willemken, weduwe
van Laurens Jans aan de vest bij de Grote Houtpoort, werd in 1633 gereformeerd
lidmaat.\zn{\kr 101, ongef., 12~oktober 1633.} Zij en Laurens hadden hun negen
kinderen in 1604--1623 gereformeerd laten dopen.
\item Laureyns Janss uit Tielburch (Tilburg) aan de Kruisweg tegenover {\em
Talc\/} werd in 1606 lidmaat van de gereformeerde gemeente.\zn{\kr 99, p.~130,
januari 1606.} Hij trouwde met Dinnum (Dignum) Tonis, die hem in 1603 en 1606
kinderen schonk. Ook zij kwam uit Tilburg, want in 1607 gaf zij een machtiging

om haar deel van een hofstad en land aan de Veldhoven aldaar te
verkopen.\zn{\rat, \ora\ Geertruidenberg 19, f~28\vo, 22~maart 1607.}
\item Laurens Dirickx uit Beyrs in Brabant (Oostelbeers of Middelbeers in de
meierij van Den Bosch, Beers in het land van Cuijk, Beerse in de Antwerpse
Kempen) trouwde op 1~november 1594 met Peterken Jans uit Onze-Lieve-Vrouwe Latem
in Vlaanderen.
\item Laurens Willems\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e O114a, f~LVII,
13~oktober 1593: hij is 43~jaar oud. \ora\ Haarlem 76-37, f~CL, 2~augustus
1609.} uit Eindhoven en Lysbeth Geraerts uit Gestel, zij ziek, woonachtig in de
Damstraat, testeerden in 1593 ten gunste van de langstlevende. Getuige was de
{\em smalwercker\/} Willem Willems uit Westerhoven.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 36,
f~LXX, 21~juni 1593.} In hetzelfde jaar bewees Laurens aan Jan Geryts en diens
broer Henrick Geryts uit Gestel als moederlijke ooms van Laurens' drie kinderen
bij Lysbeth Gerits (Willem 17, Jan 15 en Abraham 6~jaar oud) elk \f25. Getuigen
waren Goert Geryts en Geryt Joosten uit Eindhoven.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 36,
f~XCVII\vo, 5~september 1593.} Vervolgens hertrouwde hij met Lysbeth Jans uit
Gestel (geassisteerd door haar voogd Dirick Jans, ook uit Gestel). Getuigen
waren Jan Willems uit Eindhoven en Jan Gerits uit Gestel, beiden te
Haarlem.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 36, f~XCVIII\vo, 8~september 1593.} In 1594 was
hij borg voor het kindsdeel van de wezen van Jan Geryts uit Gestel.\zn{\nha,
\ona\ Haarlem 37, f~LV\vo, 29~december 1594.} Als poorter van Haarlem getuigde
hij in 1601 voor Jacob Jans, linnenwever uit Veldhoven.\zn{\nha, \ona\ Haarlem
41, f~V\vo, 22~januari 1601.} In 1603 trad hij op als oom en voogd van de wezen
van Jan Janss uit Gestel en wijlen Lyntgen Willems.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 42,
f~CLIIII\vo, 17~februari 1603.} In 1609 was hij getuige bij het testament van
Lambert Jans, linnenwever uit Goor.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 47, f~XCVI, 25~april
1609.} Laurens Willems heette in 1595 en 1601 linnenwever uit Eindhoven\zn{\nha,
\ora\ Haarlem 76-31, f~XV, 17~januari 1595 (hij koopt voor \f625 een huis in het
Groot Heiligland). \ora~76-33, f~CXL\vo, 17~december 1601.} en stond in 1603 als
{\em camericxdoeckwercker\/} van Eindhoven borg voor zijn zoon Willem
Louris.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-3, f~209, 25~november 1603.} In 1616 was
Laurens de Haese uit Eindhoven gegoed in het Groot Heiligland.\zn{\nha, \ora\
Haarlem 76-42, f~\3XIX\vo, 9~december 1616.} Laureys, Mathys en Lyntken,
kinderen van wijlen Willem Jans de Haze, deelden in 1573 voor schepenen van
Eindhoven de nalatenschap van hun vader.\zn{\rhce, \ora\ Eindhoven 1549, dl.~II,
f~49, 10~november 1573.} Hij bevoogdde in 1603 de onmondige kinderen van wijlen
Jan Willems Hasen uit Eindhoven.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 43, f~LI, 29~september
1603.}
\item Lenaert Adriaens\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-2, ongef., 17~augustus 1590
(Lenaert Adriaens van \db); 10~september 1590 (Lenaert Adriaens zonder
herkomstplaats, linnenwever in de Jansstraat); 22~september 1590.} uit Vught
verkocht in 1590 aan zijn voormalige dorpsgenoot Willem Maerts uit Vught een
huis in de Jansstraat voor \f550 en de lasten van \f150.\zn{\nha, \sa\ Haarlem,
kast 19-170, f~165\vo.} In dezelfde straat verkocht hij voor \f342 en de lasten
van \f100 een huis in voornoemde straat aan Henrick Garbrants uit
Veldhoven.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-170, f~188.} Hij was sinds 1583 lid
van de gereformeerde gemeente.\zn{\kr 98, p.~39, 25~november 1583.} Hij is
vermoedelijk dezelfde als Lennaert Adriaens, jongman uit \db, die op 15~maart
1588 trouwde met Grietken Claeijs, weduwe uit Leiden.
\item Lenaert Gerrits van Gestel\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-2, ongef., 28~april
1593. \ora\ Haarlem 47-4, f~\2LXIIII, 11~april 1620. \na, Hof van Holland 624,
no.~27, 26~februari 1611.} uit Oirschot in Brabant importeerde in maart 1589
samen met Willem Jacobs uit Gorinchem 78~stukken rauw lijnwaad, 20~pond vlas,
run, mede, een weefgetouw ter waarde van \f6 en een half Weerter laken uit de
meierij van Den Bosch naar Holland.\zn{\arab, Rekenkamer 23520, f~LXXXII\vo,
8~maart 1589.} Hij kocht in 1593 voor \f750 een huis en erf op de hoek van de

Margarethasteeg en de Ursulasteeg, dat hij in 1614 en 1616 belastte.\zn{\nha,
\sa\ Haarlem, kast 19-173, f~174. \ora\ Haarlem 76-30, f~I,
3~januari 1593. \ora~78-9, f~CXLIIII\vo, 27~september 1614; f~\2LXXIX\vo,
7~november 1616.} In 1605 getuigde hij bij het testament van Ysack Willems van
Taterbeeck [uit Eindhoven].\zn{\nha, \ona\ Haarlem 44, f~CXXIX\vo, 28~maart
1605.} Hij was gehuwd met Lyntgen Jaspers\zn{\nha, \ona\ Haarlem 54, f~184\vo,
10~september 1604.} uit Turnhout, met wie hij in 1599 testeerde.\zn{\nha, \ona\
Haarlem 39, f~\2XXX\vo, 1~augustus 1599.} Hij verhandelde lijnwaden naar Bayonne
in Frankrijk en/of Valladolid in Spanje.\zn{\na, Hof van Holland 631, no.~209,
20~december 1613.} In 1619--1621 is sprake van zijn collaterale
erfgenamen.\zn{\rhce, \ona\ Oirschot 14, f~49\vo, 24~december 1619; f~110\vo,
16~januari 1621.} Zijn broer Dirck te Oirschot verklaarde in 1627 dat Lenaert te
Haarlem had gewoond bij het weeshuis en met verschillende kooplieden (onder
wie Henrick van Heuvel, garenkoper uit Weert te Haarlem) handel had gedreven.
In 1618 of 1619 was hij naar Brabant vertrokken, niet omdat hij bankroet had
gespeeld en voortvluchtig was voor zijn crediteuren, maar om daar zaken te doen
en schulden te innen. Niet lang daarna was hij er overleden. Te Haarlem stond
hij volgens zijn broer nog steeds te goeder naam bekend.\zn{\nha, \ona\ Haarlem
129, f~125\vo, 27~november 1627. Vgl. \ora\ Haarlem 47-4, f~\2LXIIII, 15~april
1620.} In 1620 hadden zijn schuldeisers wel zijn huis in de Margarethastraat
op de hoek van de Ursulensteeg voor \f880 verkocht.\zn{\nha, \ora\ Haarlem
76-45, f~\2VII\vo, 24~februari 1620.}
\item Lenaert Gysberts Bardenis\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-4, f~LXIII,
29~augustus 1611. \ora~76-66, f~LI, 4~mei 1648. \ora~78-7, f~XCV, 11~juli 1605.}
uit Tongeren (Tongelre), geboren rond 1583, was met zijn vader in Haarlem komen
wonen. Hij was caffawever: wever van zijden weefsels van gebloemd of gefigureerd
fluweel. Sinds 1605 was hij lid van het kloveniersgilde, waar hij sinds
1~november 1605 diende als korporaal.\zn{\nha, Schutterij Haarlem 29-1,
ff~41\vo, 53\vo, 73. Idem 30, f~22\vo, 1612.} Op 20~februari 1605 trouwde hij
met Neel Dircxs uit Amsterdam, sinds 2~jaar weduwe van de huistimmerman Joost
Reijers. Zij woonden toen te Amsterdam (hij aan de Utrechtsesteiger, zij bij de
Nieuwe Raambrug), maar vestigden zich te Haarlem. Hij kocht daar in 1614 voor
\f1900 een huis aan de Kraaienhorstergracht\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-41,
f~\2XC, 3~december 1614.} en verkocht in 1617 en 1619 voor \f275 en \f550 huizen
buiten de Kruispoort in de Nieuwe Kruisstraat.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-43,
f~CV\vo, 10~mei 1617. \ora~76-44, f~CXLIIII\vo, 9~januari 1619.} Na het
overlijden van Neel in december 1628 werd beider bezit ge\"inventariseerd: een
huis aan de
Kraaienhorstergracht, een huis aan het Singel te Amsterdam en huisraad.\zn{\nha,
\ona\ Haarlem 152, f~403, 31~maart 1629.} Lenaert deelde in 1629 met zijn
kinderen bij Neel -- Anneken Leenderts, gehuwd met Lenaert Werbrouck de jonge,
de onmondige Dirck Leenderts en Neels voordochter Josijntgen Joosten, weduwe van
Henrick Cornelis -- een huis aan de Kraaienhorstergracht te Haarlem, een huis
aan de Koningsgracht te Amsterdam en enkele waardepapieren.\zn{\nha, \ona\
Haarlem 119, f~295, 8~juni 1629.} Te Amsterdam dreef Leendert Ghijsberts
Bardenis, althans in 1632, toen hij zich borg stelde voor een bierbrouwer te
Rotterdam\zn{\gaa, \ona\ Amsterdam 861, f~111\vo, 15~november 1632.} een nering
als {\em bierbeschoijer\/} -- leverancier van bier. In die functie woonde hij in
1636 aan de Nieuwe Zijds Achterburgwal bij de Lijnbaansbrug.\zn{\gaa, \ona\
Amsterdam 1044, f~227, 7~april 1636.\SetRef{knb}} In of kort na 1629 was hij
hertrouwd met Trijntgen Thomas, die op 7~oktober 1647 kwam te overlijden. Zij
was eerder getrouwd geweest met Jan Claes uit Franeker, bij wie zij twee
voorkinderen had.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 141, f~XIX, 9~augustus 1647.} Enkele
maanden later liet hij de gemeenschappelijke boedel taxeren, die bestond uit een
huis op de hoek van de Barrevoetzustersteeg (Barrevoetestraat) met een klein
huisje daarachter (\f2175), een huis op de Kraaienhorstergracht met een kamer
daarachter, uitstaande schulden voor geleverde zeep en de huisraad, waarin
24~schilderijen met een gezamenlijke waarde van \f289:11:0:
\begin{mylist}
\item een van Pieter Molijn

\item drie van Adriaen Muyltjes
\item drie van Jan van Goyen
\item vier van Pieters Claesz
\item twee van Roelof Koets
\item een van de jonge Parcellus
\item twee van Pieter Mulier
\item een portret van een onbekende meester
\end{mylist}
\parno Onder het kopje nog te betalen waren stonden rekeningen voor te Amsterdam
en Haarlem ingekochte zeep, die hij te Haarlem en d\'etail verkocht.\zn{\nha,
\ona\ Haarlem 153, f~260\vo, 24~januari 1648. \ona~194, no.~34, 13~november
1647.} Op 30~januari 1650 hertrouwde Lenaert met Maijcken Willems, jongedochter
uit Antwerpen. Ziek tussen de stoel en het bed testeerde hij in oktober van dat
jaar; hij woonde toen aan het Sint-Gangelofskerkhof.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 143,
f~XXVI\vo, 20~oktober 1650.} Maijcken, zijn weduwe, verkocht in maart 1651,
samen met de voorkinderen van haar man (Anneken Lenaerts Bardenis, gehuwd met
Rogier de Wael, en de onmondigen van Dirck Lenaerts Bardenis) voor \f1225 het
huis aan de Kraaienhorstergracht waar Bethiolia uithing, en voor \f3110 het huis
aan de Ossenmarkt op de hoek van de Bereiderstraat waar de vergulde beer
uithing.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-67, f~\2XII\vo, 22~maart 1651; f~\2LXXXI\vo,
15~mei 1651.} De executeurs-testamentair vorderden in 1652 van Elijsabeth
Stobbin te Koningsbergen, weduwe van Dirck Lenaerts Bardenis, terugbetaling wat
hij van zijn vader had geleend.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 150, f~431\vo, 8~april
1652.} Dirck had in 1634 te Amsterdam achttien kroonrassen INVULLEN:woord ad \39
gekocht\BackRef{knb}, had dus in textiel gehandeld.
\item Lenaert Goverts, jonggezel uit Eindhoven in de Peuzelaarsteeg, trouwde op
25~maart 1601 met Anneken Claes, jongedochter uit Amsterdam in het Groot
Heiligland.
\item Lenaert Heynrick Strijbosch\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e
O114, f~LXXXV, 9~augustus 1590.} uit Stratum, ook genoemd van Eindhoven,
koopman, maakte in 1589, {\em gequetst zynde ende zeer cranck te bedde
liggende\/}, zijn testament. Aan de armen vermaakte hij 4~\pounds\ Vlaams eens,
waarbij zijn arme familieleden preferentie moesten genieten. Aan zijn zus
Janneken, gehuwd met Thomas Wynmans uit Eindhoven (zie hierna), liet hij \f50
en zijn moeder Ydtken Henrick Strijbos benoemde hij tot zijn universele
erfgenaam, terwijl na haar zijn broer Peter zou erven. Er was ook nog een zus
Lynken, die van de nalatenschap lijkt te zijn buitengesloten. Het testament werd
gemaakt ten huize van Ydtken, de moeder, in de Heer Tatingsteeg, waar Lenaert
vermoedelijk inwoonde, en getuige was Reynder Jans uit Eindhoven.\zn{\nha, \ona\
Haarlem 8, f~CLXXV, 30~december 1589.} Lenaert kwam er bovenop, ging in 1591 op
reis en machtigde toen zijn broer Pieter in zijn zaken te Haarlem.\zn{\nha, \sa\
Haarlem, Restant Ensched\'e O114, f~CXLVI, 28~maart 1591.} In het testament van
zijn zus Heylken in 1596 werd hij echter niet genoemd.\zn{\nha, \ona\ Haarlem
38, f~LXIIII, 27~december 1596.}
\item Lenaert Henricks, jonggezel uit Weert, trouwde op 12~juni 1605 met Griet
Jacobs, jongedochter uit Menen. Zij woonden in de Korte Houtstraat.
\item Lenaert Harmans uit Veldhoven aan de Scheepmakersdijk tegenover het
Waterpoortje werd in 1594 met attestatie van Zaltbommel lidmaat van de
gereformeerde gemeente\zn{\kr 98, p.~142, 8~juli 1594.} en was in 1595 getuige
bij het testament van Henrick Thomas uit Liessent (Lieshout).\zn{\nha, \ona\
Haarlem 37, f~CX, 30~mei 1595.} In 1588 had hij het poorterschap van Zaltbommel
gekocht.\zn{INVULLEN:bron} Hij woonde in 1596 te Haarlem aan de stadswal tussen
de Janspoort en de Kruispoort.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-2, ongef., 1~maart
1596.} In 1598 was hij getuige bij de verzoening tussen Jan Clements uit \db\ en
de weduwe van Jan Meeus uit Helmond, die hij had gedood.\zn{\nha, \ona\ Haarlem
39, f~CI, 19~september 1598.}

\item Lenart Jans uit Aalst in Brabant in de Paardensteeg tussen de Hout- en de
Gierstraat werd in 1595 lidmaat van de gereformeerde gemeente. Zijn broer Joost
was zijn getuige.\zn{\kr 98, p.~153, 7~juli 1595.} Zijn vrouw Lynken Claes uit
Woensel, met wie hij was getrouwd op 30~april 1595, werd in 1596 lidmaat.\zn{\kr
99, p.~6, 5~januari 1596.} In 1596 verkocht hij samen met zijn broers Jan,
Joost, Jacob, Henrick en Willem, allen woonachtig te Haarlem, aan hun oudste
broer Pieter te Aalst hun aandelen in een huizing, hofstad en land te {\em
Eeckerenroy\/} aldaar.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e O114a,
f~II$\rm^c$XXIII\vo, 9~april 1596.} In 1627 was hij ongeveer 53~jaar oud; hij
vorderde toen \f99 voor een okshoofd brandewijn en andere waren, die Henrick
Bartholomeus had meegenomen naar Noorwegen.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant
Ensched\'e O114b, f~235, 29~december 1627.} Zijn kinderen bij wijlen Lynken -Jan, Claes, Pieter, Sara (18~jaar), Maria (15~jaar) en Ledea (13~jaar) -- kweten
hem in 1627 van het ontvangen moedersdeel van \f150.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 129,
f~29, 8~september 1627.} Toen hij in 1627 op zijn ziekbed testeerde, woonde hij
in de Koningstraat.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 128, f~114, 5~april 1627.} Hij
overleefde, want in 1634 verkocht hij voor \f1100 een huis aan de
Bakenessergracht.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-55, f~CXX, 6~mei 1634.}
\item Lenart Janss\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-3, f~132\vo, 21~oktober 1600.},
linnenwever uit Eindhoven, vestigde zich in Goch. In 1579 kwam hij in aanvaring
met zijn stiefdochter Lyncken Diericx over de nalatenschap van haar moeder,
Lenarts eerste vrouw. Kwestieus waren onder meer de koopsom van twee
weefgetouwen, die van zijn schoonvader waren geweest, en een kapitaal van \f50,
dat uitstond bij Jan Quirijnen te Gestel.\zn{Van Booma, {\em Communio
clandestina\/}, I, 233.} Lenart was in 1582--1584 diaken van de gereformeerde
gemeente te Goch.\zn{Van Booma, {\em Communio clandestina\/}, I, 252-294 passim;
vgl. 301.} Te Haarlem hertrouwde hij op 24~oktober 1593 met Mechtelt Jacobs,
jongedochter uit Goch. Hij had een voordochter Janneken.\zn{\nha, \ona\ Haarlem
10, f~II$\rm^c$LIII, 30~september 1593.} Samen met zijn derde vrouw Janneken
Adams uit Baecken (Baexem onder Thorn, Bakel in de meierij?), woonachtig achter
in de huizing waar Het Vlashuis uithing aan de zuidzijde van het Grote Kerkhof,
had hij in 1592 getesteerd ten gunste van de langstlevende. Zijn voordochter
Janneken, ongeveer 12~jaar oud, was verwekt bij Grietgen Heurts, zijn eerste
vrouw, die in 1581 was overleden te Goch; zij werd bevoogd door haar oom
Geraerdt Heurts te Goch.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 9, f~II$\rm^c$L\vo, 14~januari
1592. \ona~10, f~CLIII, 11~juni 1593.} In 1590 woonde hij al {\em int
Vlashuijs\/}.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Rood 210, f~XXX\vo, 3~februari 1590.} Hij
assisteerde in 1607 zijn pupil Kathryn Pieters uit Esch in het sticht Munster,
toen zij trouwde met Henrick Aerts uit \db.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 46,
f~CXVII\vo, 27~december 1607.}
\item Lenaert Lenaerts, linnenwever uit Gemert in de Janstraat, trouwde op
22~oktober 1602 als vrijgezel met Grietgen Jacobs uit Gestel, weduwe van Jan
Hendricks [linnenwever uit Valkenswaard] in de Gasthuisstraat. In 1603 verkocht
hij aan Jan van Creyl de oude uit Oerle, koopman te Haarlem, het erfdeel dat
zijn overleden vrouw was aangekomen van haar grootmoeder Griet Elen.\zn{\nha,
\ona\ Haarlem 42, f~\2XL, 26~juni 1603.}
\item Lenaert Stevens\zn{\rhce, \ora\ Eindhoven 1582, los bij f~39\vo,
17~september 1609. \nha, \sa\ Haarlem, kast 32-13, rekening 1600, f~VIII.},
linnenwever uit Eindhoven, verkocht als zoon en erfgenaam van zijn moeder
Lijntken Jan Vrients in 1609 een huis te Eindhoven.\zn{\rhce, \ora\ Eindhoven
1581, f~283\vo, 14~januari 1609.} Hij trouwde op 11~oktober 1588 als weduwnaar
met Leentjen Willem Dirijcx. Met haar, dan genoemd Lyntgen Willems uit Roy in
Brabant (Sint-Oedenrode), testeerde hij in 1602 ten gunste van de langstlevende
en zijn kinderen Steven, Magdaleen, Henrick, Pieter, Lyntgen en de kinderen van
wijlen zijn dochter Janneken, alsook ten gunste van Lyntgens bastaardzoon Goort
Pieters, die een legaat van \f50 ontving. Zij woonden toen in de Heer
Tatingsteeg.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 42, f~XXXII, 7~augustus 1602. In 1582 had
Lenaert in deze straat voor \f450 een huis gekocht: \ora\ Haarlem 76-26,

f~\2XXXVI\vo, 31~december 1582.} In juli 1611 testeerde Lenaert op zijn ziekbed
nogmaals; elk van zijn vijf kinderen had bij hun huwelijk een weefgetouw, een
bed en \f50 ontvangen.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 48, f~\2XXIII, 14~juli 1611.}
Hij getuigde in 1593 bij het testament van Geertruyt Philips uit \db.\zn{\nha,
\ona\ Haarlem 36, f~XCIII, 24~augustus 1593.} Hij verkocht in dat jaar de helft
van een huis in de Heer Tatingsteeg (voorheen van het Ursulaconvent) voor \f800
en de lasten van \f200.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-173, f~197. Kast 32-3,
rekening 1584, f~XVII\vo. Kast 32-13, rekening 1610, f~XV\vo. \ora\ Haarlem
76-30, f~CI, 22~november 1593.} Van zijn dochters trouwde Magdaleen met Jacob
Moren uit Weert, Lijntgen met Aert Jans, linnenwever uit Helmond, en Janneken
Lenaerts met Gerlick Janssen. Met hun mede-erfgenamen verkochten zij in 1623
voor \f1310 een huis in de Heer Tating- of Zoetemelkwittebroodsteeg en in 1627
land te Eindhoven.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-48, f~CXLIII\vo, 3~april 1623.
\rhce, \ora\ Eindhoven 1585, f~110\vo, 23~oktober 1627.} Zoon Henrick Lenaerts
werd metselaar.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-44, f~CII\vo, 2~augustus 1618.}
\item Lenaert Willems\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-2, ongef., 5~januari 1594;
21~april 1595; 8~juli 1595; 23~september 1595. \ora~47-3, f~291, 24~december
1607; f~309\vo, 24~november 1608. \ora~47-4, f~CXLII, 9~juli 1614. \ona Haarlem
8, f~XI, 13~januari 1589; f~\2XXVII, 8~april 1590. \ona~10, f~\3VII, 25~december
1593. \ona~15, f~CXII\vo, 18~juli 1600. \ona~16, f~LXXXIX, 20~mei 1602. \ona~23,
f~VI\vo, 17~januari 1611. \ona~68, ongef., 17~september 1601. \ona~73,
f~XXVIII\vo, 30~juni 1602; f~XCVIII, 7~oktober 1602. \ona~74, f~III, 4~januari
1603 en i.m., 11~juni 1603. \ona~75, f~CIII\vo, 11~juli 1604; f~CXLIX\vo,
20~september 1604. \ona~79, f~CXXIII\vo, 6~september 1608. \ona~81, f~LXXXV,
19~juni 1610. \ona~82, f~CXXVI, 25~juli 1611. \ona~83, f~LVII\vo, 23~april 1612.
\sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e O114a, f~\2XLV\vo, 16~augustus 1596.
Oudemannenhuis Haarlem 3-40, no.~33. \na, Hof van Holland 623, no.~189,
29~november 1610.} uit Eindhoven, garenkoper, factoor, lakenreder en {\em
liwatier\/}\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-2, ongef., 31~mei 1588; 1~februari 1596.
\ora~47-3, f~41\vo, 27~juli 1598; f~54\vo, 23~mei 1598. \ora~78-5, f~CLV,
22~maart 1595; f~CLXX\vo, 1~mei 1595; f~CLXXXIX\vo, 11~september 1595;
f~II$\rm^c$XIII, 5~januari 1596; f~II$\rm^c$XVI\vo, 18~februari 1596;
f~II$\rm^c$XXVI\vo, 1~mei 1596; \f~\2XXVI\vo, 1~mei 1596.\ora~78-6, f~CXLVII,
7~juni 1599; f~CLVIII, 30~september 1599. \ona\ Haarlem 75, f~LXX, 16~mei 1604;
f~CXLIX\vo, 20~september 1624. Restant Ensched\'e O114a, f~CLXXVII\vo,
15~augustus 1595. Gildenarchieven Haarlem 332, ongedateerd rekest, ca.~1595.},
handelde onder meer op La Rochelle.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 74, f~CXXII,
2~september 1603.} Twee kooplieden te Toulouse probeerden in 1598 van hem
200~balen pastel (verfstof voor textiel) terug te vorderen.\zn{\gaa, \ona\
Amsterdam 53, f~246, 1~oktober 1598.} In 1594 heette hij van Tongeren, wat doet
vermoeden dat hij is geboren in Tongelre\zn{\nha, \ona\ Haarlem 10,
f~\4XXXIX\vo, 13~juni 594.} en voor zijn vestiging te Haarlem in Eindhoven
woonde. Hij was gehuwd met Neesken Pieter Vrients\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-3,
f~137, 8~december 1600; f~165, 4~februari 1602.}, dochter van Pieter Jan Vrients
uit Eindhoven (zie aldaar). In 1612 verklaarde zijn vrouw, dat Lenaert enkele
jaren tevoren naar Amsterdam was gegaan om te werken als makelaar ten dienste
van kooplieden. Neesken en hun drie ongehuwde dochters, Janneken, Susanna en
Hester, hadden {\em omme in desen costelicken tijt in eere door te geraecken\/}
in Haarlem de nering en winkel van inkoop en uitslijten van lijnwaad en
dergelijke waargenomen. Nadat de moeder ziek was geworden, zetten de dochters de
zaak alleen voort.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 83, f~CLI, 14~oktober 1612.} Lenaert,
geadmitteerde makelaar te Amsterdam, machtigde in 1617 Jan Vrients te Strijp om
van Bastiaen Fransen van Tongelre te Eindhoven \f11:7:8 te vorderen wegens
verkochte goederen van zijn vrouw.\zn{\gaa, \ona\ Amsterdam 623, f~30,
21~januari 1617.} Dochter Susanneken Lenaerts, ongehuwd, vorderde in 1617 een
schuld van \f60:4:0 van een inwoner van Groningen voor geleverd linnen\zn{\nha,
f~CIII, 24~juli 1617.}; in 1619 was zij de huisvrouw van Robbert
Dircxs.\BackRef{sanneken} Annetgen, Janneken, Sanneken en Hester Lenerts woonden
in 1606 in het huis Eindhoven in de Grote Houtstraat.\zn{\nha, Oudemannenhuis
Haarlem 3-25, nrs.~61, 62, 63, 64. Zie voor Janneken: \ona\ Haarlem 77, f~XCI,

24~april 1606. Voor Sanneken: \ora\ Haarlem 78-10, f~XIII\vo, 4~april 1617.}
Lenaert Willems resideerde in 1619 (als weduwnaar) te Amsterdam en deelde toen
met zijn kinderen Abraham, Janneken te Amsterdam, Anneken te Haarlem (gehuwd met
Pieter Goemare) en Saertgen Lenaerts te Amsterdam (gehuwd met Willem
Gerrits).\zn{\nha, \ona\ 109, f~146, 14~juni 1619. Vgl. \ora\ Haarlem 47-4,
f~\2XXXVI, 15~januari 1619. Saertgen Lenaerts (\gaa, \ona\ Amsterdam 198, f~530,
20~januari 1616) hertrouwde met Adriaen du Bois te Haarlem: \nha, \ona Haarlem
149, f~404\vo, 4~mei 1643.\SetRef{sanneken}} Enkele maanden tevoren was de
nalatenschap van zijn vrouw ge\"inventariseerd: het huis Eindhoven in de
Koningstraat en voornamelijk een voorraad textielcoupons (per lap en aantal
ellen), winkelschulden te Haarlem (\f868:17:8) en inkomende winkelschulden
(\f4102:10:0). De schulden die op de boedel rustten, beliepen \f2563:19:0. Onder
de kinderen werden ook Hester Lenaerts genoemd en haar zus Susanneken (gehuwd
met Robbert Dircxs).\zn{\nha, \ona\ Haarlem 109, f~147, 13~januari 1619.}
%Lenaert Willems, koopman, laat verklaren dat toen zijn zoon Willem
%wol als retourvracht ut Spanje bracht na zijn goederen aldaar te
%hebben verkocht, deze te Middelburg is verkocht voor
%2352~realen.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 13, f~XXXV, 31~januari 1598.}
%Willem verscheepte op het schip Sint-Michiel lijnwaad naar Bilbao,,
%hij voer mee, het schip werd door enkele Spaanse schepen genomen en
%opgebracht naar Fonta Adrama.INVULLEN:plaats\zn{\nha, \ona\
%Haarlem 13, f~LVI\vo, 12~februari 1598.}
\item Lodewyck Goossens uit Eindhoven procedeerde in 1597 tegen Claes van Asten
[uit Eindhoven].\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-3, f~30, 28~augustus 1597.} Samen met
zijn zusters Janneken (gehuwd met Gysbert Willems [uit Woensel]) en Maycken
(gehuwd met Jan Jans uit Goch) kocht hij in 1602 van hun zwager Dirck Michiels
uit Hulst in het sticht van Munster, kistenmaker en weduwnaar van Magdaleentgen
Goossens, zijn kwart in het huis {\em het Witte Leeuken\/} in de Brede
Appelaarssteeg.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-33, f~II$\rm^c$IX\vo, 8~februari
1602.} Zijn vrouw Griete Gerrits verkocht in 1605 voor \f~300 aan haar zwager
Gysbert Willems haar derde deel van het huis {\em het Witte Leeuken\/} in de
Wijde Appelaarssteeg.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-35, f~CXXIIII, 20~november
1605.} In 1611 kocht Lodewyck Goossens van Breugel voor \f5200 een huis in de
Schagchelstraat.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-39, f~XLIII\vo, 28~januari 1611.}
Griete was zijn weduwe in 1616, toen hun zoon Goossen Lodewycxss, 20~jaar oud,
uit Rotterdam uitvoer ter haringvanst.\zn{\gar, \ora\ Rotterdam 28, f~45,
10~juni 1616.} Goossen, 26~jaar oud en ongehuwd woonachtig te Haarlem, noemde
zich in 1622 een zoon van Lodewyck Goossens van Breugel.\zn{\nha, \sa\ Haarlem,
Restant Ensched\'e O114b, f~CXCI\vo, 22~maart 1622.} Hij werd in het testament
uit 1624 van zijn tante Janneken Gosens uit Eindhoven, vrouw van Gijsbert
Willems uit Woensel, uitgesloten van de erfenis.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 95,
f~CXLIIII\vo, 18~juni 1624.} Een andere zoon was waarschijnlijk Gerrit Lodewycxs
van Breugel, die in 1646 voor \f1350 een huis in de Barvoetzustersteeg
(Barrevoetestraat) kocht\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-65, f~XLIII, 7~april 1646.}
en op 13~oktober 1656 als verver uit Haarlem het poorterschap van Leiden
verwierf. Hij trouwde op 8~oktober 1661 te Leiden met Jannetgen Maertens uit
Aken en woonde toen op de Marendorpse Achtergracht; zij hertrouwde in 1671.
\item Lodewyck Jordaens\zn{\nha, \ona\ Haarlem 43, f~XXIII\vo, 28~juli 1603.
\ona~80, f~X\vo, 17~januari 1609. \ora\ Haarlem 47-4, f~LXXIII, 23~januari
1612.} uit Breugel, geboren rond 1573, kocht in 1611 voor \f7025 een huis met
erf, oliemolen en de gereedschappen (behalve de paarden) op de hoek van de Oude
Gracht en het Groot Heiligland, waar de vurige kolom uithing.\zn{\nha, \ora\
Haarlem 76-39, f~\2XIII, 6~augustus 1611.} Lodewijck en zijn vijf weeskinderen
bij zijn vrouw Tryntgen Gerits Bruynings\zn{\nha, \ona\ Haarlem 18, f~\2III\vo,
10~november 1603. \ona~22, f~\2LXXXV, 23~oktober 1610. \ona~74, f~CXXV\vo,
2~september 1603. \ona~76, f~CI\vo, 6~mei 1605. \ora\ Haarlem 78-7, f~III,
14~januari 1603; f~XXXIX\vo, 29~november 1603 (twee akten); f~CLXXXVI,
11~september 1607.} verkochten in 1621 elk voor de helft voor \f4500 een huis
met erf en oliemolen aan de Oude Gracht, {\em hebbende bequaeme koeckhuysinge,

torffhuijs, paerdestallinge ende daer boven soldering om hoey te leggen, noch
bequaeme olijbacken daer inne datmen over hondert aemen olij storten can ende
met bequaeme pompen den meestendeel vuyt pompen, met soldering om over de
dertich lasten rontsaet te storten ende oversulcx seer bequaem es om olye te
slaen, waer inne oock nu groote neringe van sulx es\/}.\zn{\nha, \ora\ Haarlem
76-46, f~CLXXI, 28~januari 1621.} Hij was vermoedelijk een zoon van Jorden
Lodewijcx uit Breugel, die zich te Haarlem had gevestigd. Zijn vrouw, met wie
hij in 1598 was getrouwd, was een dochter van de garenhandelaar Gerryt Bruninck
en Beatrix Hulsscher. Zij testeerden in 1613 en gunden hun innocente zoon
Adriaen een prelegaat van \f2000. De armen van de gemeente van haar ouders
kregen \f300, evenals de armsten van haar familie.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 50,
f~XXXIII, 15~oktober 1613.} Lodewyck Jordens werd in 1603 \`a 1606 geroyeerd
als lid van de Oude Schutterij; in de marge van de betreffende aantekening
in het ledenregister staat {\em meynist\/}, wat suggereert dat hij om zijn
doopsgezinde geloofsovertuiging werd ontslagen.\zn{\nha, Schutterij Haarlem
29-1, f~48.}
%Gerrit Loduwycks van Breugel, jonggezel, sloot in 1644, geassisteerd door zijn
%zwager Andries de Vos, huwelijkse voorwaarden met Catalina Geskier,
%jongedochter, geassisteerd door haar vader Jan.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 170,
%f~179, 14~juli 1644.} Hij kocht in 1646 voor \f1350 een huis in de
%Barvoetzustersteeg (Barrevoetestraat), dat hij in 1651 verkocht voor
%\f1000.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-54, f~XLIII\vo, 7~april 1646. \ora~76-67,
%f~\2LXXXI\vo, 15~mei 1651.}
\item Lucas Thueniss, jonggezel uit Eindhoven, trouwde op 21~september 1603 met
Fyken Jans uit Woensel, weduwe van Willem Cornelis. Zij woonden in de
Gierstraat. Hun dochter Judith werd in 1607 gereformeerd gedoopt. Waarschijnlijk
was Lucas een zoon van Anthonis Lucas uit Eindhoven en Aeltgen van Bronckhorst,
die zich te Haarlem en nadien (althans Aeltgen) te Goch hadden
gevestigd.\zn{\rhce, \ora\ Eindhoven 1582, f~220, 29~december 1611. \ora\~1583,
f~61, 9~januari 1616.}
\item Luycas Hoevelmans\zn{\rhce, \sa\ Helmond 3815, p.~283, 27~juli 1597. \ora\
Eindhoven 1550, f~148\vo, 21~oktober 1590. \nha, \sa\ Haarlem, Restant
Ensched\'e O114a, f~CXLIIII\vo, 30~januari 1595.} uit Eindhoven, geboren rond
1555, trouwde op 23~oktober 1583 met Yken Wauters, evenals hij van Eindhoven.
Zij testeerden in 1599, toen zij ziek te bed lag.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 14,
f~XVIII, 22~januari 1599.}
%INVULLEN: DBL XLI, 1992, 245.
\item Lucas Jochums uit Veldhoven, 12~jaar oud, was in 1585 spoeler bij Dries
Huiberts [uit Veldhoven] en werd als arme ondersteund.\zn{\nha, Burgerweeshuis
Haarlem 6, f~VII.}
\item Lucas Pieters, vrijgezel uit Breugel, trouwde op 6~december 1592 met
Heylken Jans, jongedochter uit Gestel. Zij was in 1586 met attestatie van Goch
lidmaat van de gereformeerde gemeente geworden.\zn{\kr 98, p.~65, 23~december
1586.} Lucas woonde in de Kleine Houtstraat, toen hij in 1597 lidmaat werd; Hans
Laurens [uit Breugel] was zijn getuige.\zn{\kr 99, p.~27, 10~oktober 1597.}
Heylken hertrouwde op 18~december 1605 met Aert Thonis, weduwnaar uit Zwolle.
Zij woonden aan de Oude Gracht. Enkele maanden tevoren had zij de nalatenschap
van Lucas verrekend met zijn moeder Janneke Welte, weduwe van Pieter Henricx, en
zijn zuster Thomasgen Pieters, gehuwd met Melchior Schermuts.\zn{\nha, \ona\
Haarlem 44, f~CLXXVI, 9~juli 1605.}
\item Lucas Willems, vrijgezel uit Woensel in de Korte Zijlstraat, trouwde op
28~september 1604 met Mayken Jans, jongedochter uit Antwerpen in de
Jacobijnestraat. Hun kinderen werden gereformeerd gedoopt.
\item Marcelis Jans uit Bakel approbeerde in 1609 namens zijn vrouw Susannaken
Thomas van Damme en haar broer Pieter van Damme Thomass de verkoop door

Pieryntgen Vereecke, weduwe van Thomas voornoemd, van percelen in het land van
Aalst in Vlaanderen aan hun tante Lievyntgen Vereecke.\zn{\nha, \ona\ Haarlem
47, f~CXXXII, 6~augustus 1609.} Vermoedelijk was hij dezelfde als Marzeles Jans
uit Brabant in de Helmondsteeg, die in 1619 gereformeerd lidmaat werd.\zn{\kr
100, p.~139, 29~maart 1619.} Marcelis en Susannaken hadden in 1606--1623 zeven
kinderen gereformeerd laten dopen. Zij hertrouwde op 14~februari 1627 met de
weduwnaar Matthijs Komijn uit Keulen.
\item Marcelis Jans, jonggezel uit Helmond trouwde op 17~april 1605 met Janneken
Claes, jongedochter uit Haarlem. Zij woonden in de Raamstraat.
\item Marchelis Jans, linnenwever uit Oerle in de Magdalenasteeg in het
Crayenest, werd in 1594 met attestatie van Zaltbommel lidmaat van de
gereformeerde gemeente.\zn{\kr 98, p.~142, 8~juli 1594.} Samen met zijn zieke
vrouw Mariken Thonis uit \db\ testeerde hij in 1605. Haar zus Neeltgen Thonis
kreeg al haar kragen en ander linnen lijfgoed. Zij woonden aan de stadsvesten
bij de Zijlpoort. Hans Laurens uit Breugel getuigde.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 44,
f~CXLIX\vo, 8~mei 1605.} Hij woonde in 1606 in de Zijlstraat aan de
poort.\zn{\nha, Oudemannenhuis Haarlem 3-24, no.~21.} In 1609 testeerde hij met
zijn nieuwe vrouw Engeltgen Jans uit Oostervelt (Oosterveld in Drente), van wie
hij geen kinderen had.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 47, f~CXIIII\vo, 28~mei 1609.} Zij
waren op 10~augustus 1608 getrouwd; zij kwam uit Wezel en was weduwe van Jan
Jans.
\item Marcelis Jans, jonggezel uit Stratum, trouwde op 23~augustus 1592 met
Belitgen Egberts, jongedochter uit Haarlem. Hun kinderen werden gereformeerd
gedoopt.
\item Marcelis Jans\zn{\nha, \ona\ Haarlem 125, f~LVI, 13~januari 1625 en i.m.,
7~maart 1630.}, linnenwever uit Sylst bij Eindhoven (Zeelst), was gehuwd met
Josina Lenaerts; in 1587--1600 werden zeven kinderen uit hun huwelijk
gereformeerd gedoopt. Hij kocht in 1589 van een Vlaamse wever een huis in de
Heer Tatingsteeg voor \f400.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-169, f~173\vo.} Drie
jaar later kocht hij voor \f600 nog een huis in die steeg.\zn{\nha, \sa\
Haarlem, kast 19-172, f~199\vo. \ora\ Haarlem 76-29, f~CLXXXVI\vo, 14~december
1592.} Hij woonde in de Zoetemelkwittebroodsteeg, toen hij in 1593 lidmaat werd
van de gereformeerde gemeente.\zn{\kr 98, p.~129, 14~juli 1593.} In 1615 leende
hij geld aan Aert Zegers, linnenwever uit Westerhoven.\zn{\nha, \ora\ Haarlem
78-9, f~CLXXVII\vo, 12~april 1615.} Een van zijn aan elkaar belendende huizen op
de Krocht, voorheen van het Sint-Ursulaklooster, verkocht hij in 1634 voor
\f1325 aan Hendrick Pieters uit Strijp.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-55, f~XXI\vo,
12~januari 1634. Vgl. \ora~76-30, f~III\vo, 5~januari 1593.} Hij had zich in
1621 voor \f950 ingekocht in het Leprozenhuis buiten de stad, waar hij
levenslang kost, inwoning, drank, vuur en licht zou genieten.\zn{\nha,
Leprooshuis 84, f~75, 26~oktober 1621.} Op 27~augustus 1639 is hij er overleden.
\item Marcelis Pouwels uit Weert kocht in 1604 van zijn broer Frans voor \f200
een huis in de Annastraat, dat hij een week later voor \f225 verkocht.\zn{\nha,
\ora\ Haarlem 76-34, f~\2XXVIII, 12~februari 1604; f~\2CXXXII\vo, 18~februari
1604.}
%\item Mercelis Pieters, jonggezel uit Aalst, trouwde op 11~mei 1603 met
%Hendrixken Andriess, jongedochter uit Stellingwerf in Friesland
%aan de Bakenessergracht.
\item Marcelis Truijen\zn{\gaw, \ora\ Weert 292, 1578. \ora~293, 1578. \ora~497,
1592 (zijn weduwe). Van Booma, {\em Communio clandestina\/}, I, 218, 225, 235,
302, 445; II, 3, 5.} uit Weert (daar Sijl Truijen geheten) was in 1575--1584 lid
van de gereformeerde kerkenraad van Goch.\zn{Van Booma, {\em Communio
clandestina\/}, I, 206-293 passim.} In zijn huis werd elke zondagmiddag
gecatechiseerd.\zn{Van Booma, {\em Communio clandestina\/}, I, 249, 268, 299,

305.} Met de erfgenamen van Jacob Wils uit Turnhout, inwoners van Goch, had hij
een conflict, dat werd beslecht voor de kerkenraad: Mercelis moest 50~\pounds\
betalen, kreeg het musket dat hij opeiste en mocht de onkosten verrekenen die
hij namens de compagnie met Wils c.s. had gemaakt tijdens zijn tien weken
durende verblijf te Dordrecht, waar hij had gehandeld in vuurwapens,
kruitflessen en kruitzakken.\zn{Van Booma, {\em Communio clandestina\/}, I, 216,
217.} Na het overlijden van zijn vrouw vroeg hij in februari 1581 als Marsilius
Melis alias Truen aan het consistorie om een verklaring van haar overlijden en
van zijn lidmaatschap, omdat hij te Antwerpen wilde hertrouwen met Trutken,
eveneens geboortig van Weert. Hij had bij haar al een kind, verwekt voor zijn
eerste huwelijk; zij was daarna met een ander getrouwd, maar de man was
overleden.\zn{Van Booma, {\em Communio clandestina\/}, I, 238, 448.} In 1591 was
hij wijlen.\zn{Van Booma, {\em Communio clandestina\/}, I, 333.} Zijn weduwe,
Truijtgen Marcelis genoemd en woonachtig te Haarlem, verklaarde in 1603 dat haar
man een paar jaar tevoren te Frankfurt via Ansem Jans uit Dommelen, koopman te
Haarlem, linnen had verkocht.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 74, f~XLII\vo, 29~mei
1603.} Het is niet zeker of ook Marcelis in Haarlem heeft gewoond.
\item Marchelis Wouters\zn{In 1590 waren Marcelis Wouters en zijn broer, de smid
Willem Wouters cijnsplichtig uit een huis te Woensel, ge\"erfd van hun vader
Wouter Jans: \na, Nassause Domeinraad 9267, f~5\vo.} uit Woensel, woonachtig in
de Grote Houtstraat bij de bakker van Brussel, werd in 1588 lidmaat van de
gereformeerde gemeente.\zn{\kr 98, p.~82, 15~april 1588.} Hij was in 1591
getuige, toen Govaert en Willem Jans uit Eindhoven lidmaten werden.\zn{\kr 98,
p.~111, 12~april 1591.} Als Marcelis Wouters uit Eindhoven, schoenmaker, 42~jaar
oud, legde hij in 1592 een verklaring af.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant \'e
O114, f~\2XXXVII, 9~juni 1592. Vgl. \ona\ Haarlem 37, f~CXLV\vo, 22~augustus
1595.} Vier kinderen uit zijn huwelijk met Maria Aerts uit Eindhoven werden in
1584--1590 gereformeerd gedoopt. Marie was een dochter van Aert Broeckmans en
Luytgaert Ansem Jan Ansems.\zn{\rhce, \ora\ Woensel 274, f~3\vo,
13~februari 1584.}
%INVULLEN:Ansems in Van Hapert?
\item Maerten Gabryels uit Vensel bij Eindhoven (Woensel), een spoeler die \f7
per jaar verdiende, kreeg in 1581--1583 een kleine bijstandsuitkering. Hij
woonde toen aan de Raaks.\zn{\nha, Burgerweeshuis Haarlem 6, f~I\vo.}
\item Maerten Geens uit Budel, wolwever aan het Sint-Gangolfskerkhof, 15~jaar
oud, was in 1584 armlastig.\zn{\nha, Burgerweeshuis Haarlem 6, f~XXII.}
\item Marten Gysberts, vrijgezel uit Gestel, trouwde op 13~april 1608 met
Hendrickgen Jans uit Gestel, weduwe van Gerrit Francken; zij woonden in de
Annastraat. Hij werd in 1625 met zijn broer als getuige lidmaat van de
gereformeerde gemeente en woonde toen in de Annastraat.\zn{\kr 100, p.~280,
25~maart 1625.} Zijn vrouw was enkele maanden voor hun huwelijk lidmaat
geworden.\zn{\kr 99, p.~155, 4~januari 1608.} In 1637 deelde Henrickgen, dan ook
weduwe van Maerten, met haar voorkinderen Jacob Gerrits, linnenwever, en
Gerritgen Gerrits, gehuwd met de linnenwever Huijbert Theunis.\zn{\nha, \ona\
Haarlem 134, deel~II, f~LI\vo, 5~januari 1637.}
\item Maerten Goorts, vrijgezel uit Stratum, trouwde op 10~september 1591 met
Pijtertijen Michiels, jongedochter uit \db.
\item Maerten Jans van Poppel\zn{\na, Nassause Domeinraad 9367, ff~33\vo, 34.
\rhce, \ora\ Eindhoven 1551, no.~4, 7~januari 1592.} (Poppelen) uit Woensel,
geboren rond 1542, wordt te Haarlem vermeld in 1597\zn{\nha, \ora\ Haarlem
47-3, f~III\vo, 6~februari 1597; 7~februari 1597.}, maar onzeker is of haar
woonde. Hij was rond 1583 schepen van Woensel. In 1595 exporteerde hij twintig
rauwe lijnwaden uit de meierij van Den Bosch naar Holland.\zn{\arab, Rekenkamer
23525, f~XLIIII, 4~augustus 1595.}

\item Maerten Jans uit Someren kocht in 1580 een huis in de Smedestraat voor
\f300 en verkocht het drie jaar later voor \f350.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast
19-163, f~218. \ora\ Haarlem, 76-26, f~LXV\vo, 31~december 1580. \ora~76-27,
f~LVI, 21~december 1583.}
\item Maerten Lamberts alias Marten Mille(n), linnenwever uit Weert, kocht in
1582 van de stad voor \f350 een huis van het voormalige Sint-Ursulaklooster in
de Zoetemelkwittebroodsteeg, dat hij in 1587 aan Pieter Lamberts, linnenwever
uit Aarle-Beek, voor \f600 verkocht.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-167, f~110.
Kast 32-2, rekening 1584, f~XVII\vo. \ora\ Haarlem 76-26, f~\2XXXVII\vo,
31~december 1582. \ora~76-27, f~\2XXXV, 3~januari 1587.} In 1588 kocht hij voor
\f400 een huis in de Kleine Houtstraat op de hoek van de
Helmbrekersstraat.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-28, f~XXXVII\vo, 19~december 1588.}
In 1601 bezat hij een huis in de Kleine Houtstraat op de hoek van de
Helmbrekersteeg.\zn{\nha, \ora~78-6, f~II$\rm^c$, 10~mei 1601; f~II$\rm^c$VII,
17~augustus 1601.} Hij testeerde met zijn vrouw Anna Jacobs uit Weert in
1594.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 37, f~XIII, 18~september 1594.} Toen hij in 1600
geveld was door de `hete ziekte' (gave Gods, pestilencie), vermaakten hij en
zijn vrouw bij testament \f50 aan Thomas Adriaens uit Aarle-Beek en evenveel aan
diens dochter Lysbeth. Na Maertens dood bevestigde zijn weduwe deze
legaatstelling in 1602.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 42, f~XCIX\vo, 10~november 1602.
Vgl. idem, f~CXXVIII\vo, 2~januari 1603. \ora\ Haarlem 82-1, f~XXVIII\vo,
14~augustus 1603.} Maritgen Jans te Hamond, weduwe van Goort Jans, was in 1603
een van Maertens erfgenamen.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 82-1, f~XXV\vo, 14~mei
1603.}
\item Maerten Lucas\zn{\nha, \ona\ Haarlem 37, f~CXCIX, 2~februari 1596. \ora\
Haarlem 47-4, f~LIIII, 26~april 1611; f~LV\vo, 16~mei 1611. Een Maerten Lucas
zonder herkomstplaats (zie ook de volgende) was geboren rond 1562 (\ona~54,
f~56\vo, 6~juni 1602). Maerten Lucas in de Koningstraat zonder herkomstplaats
kocht in 1606 mede voor zijn zes kinderen zeven loten in de grote loterij
(Oudemannenhuis Haarlem 3-7, no.~34).}, lijwatier uit Eindhoven, kocht in 1595
samen met Willem Dericxs uit Woensel voor \f310 een huis aan de
Scheepmakersdijk.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-31, f~I, 10~januari 1595. Vgl. \sa\
Haarlem, Restant Ensched\'e O114a, f~CLXIII, 2~juni 1595.} In 1602 heette hij
Maerten Lucas van Gerwen, lakenreder\zn{\nha, \ona\ Haarlem 41, f~\2I\vo,
21~april 1602.}; Van Gerwen was mogelijk zijn oorspronkelijke familienaam,
echter: Marten Lucas van Gerwen verkocht in 1594 zijn versterf te
Gerwen.\zn{\rhce, \sa\ Helmond 3816, p.~69, 10~mei 1594; p.~72 4~juni 1594.}
\item Marten Lucas\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-2, ongef., 11~oktober 1595.
\ora~47-4, f~LV\vo, 16~mei 1611.}, linnenwever uit Helmond, geboren rond 1560,
vermeld in 1588--1608.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-2, ongef., 10~oktober 1588.
\sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e O114, f~XVIII, 6~september 1589. \ona\ Haarlem
79, f~CII\vo, 5~augustus 1608.} Hij werd er in 1589 van beschuldigd een stuk
linnen te hebben geweven van grof garen in plaats van het geleverde fijne garen;
hij verweerde zich met de mededeling dat hij het fijne garen in het lijnwaad had
ingeslagen.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e O114, f~V, 12~juli 1589.}
Zijn naam werd blijkbaar gezuiverd, want in 1607 en 1608 werd hij benoemd tot
keurmeester van het lange garen.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Rood 211, f~XC\vo,
31~oktober 1607; f~CXVI, 13~november 1608.}
%\item Marten Martens Buyssant\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-59, f~XXXIII\vo,
%28~januari 1639.}, linnenwever uit Breugel, kocht in 1609
%voor \f1650 een huis aan de Scheepmakersdijk.\zn{\nha, \ora\
%Haarlem 76-37, f~CXIIII, 25~maart 1609.} Later in het jaar
%verkocht hij aan dezelfde dijk een huis voor \f680. Hij noemde zich
%toen afkomstig van Harlingen.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-37,
%f~CLXXVIII\vo, 12~december 1609. \ora~78-8, f~XLIIII\vo,
%3~november 1609.} Mogelijk was de vermelding `van
%Breugel' een verschrijving van de klerk; de verkoopster,

%Maritgen Gerrits, vrouw van de linnenwever Jan
%Jacobs uit Turnhout, werd namelijk geassisteerd door Hans Laurens
%uit Breugel. In 1627 kocht hij voor \f900 een huis aan de Voldergracht
%van Jan Jans uit Westerhoven de jonge.\zn{\nha, \ora\ Haarlem
%76-51, f~VII\vo, 10~januari 1627.}
\item Thys Adams uit Strepe (Strijp) trouwde met Janneken N. Als weduwe werd zij
in 1593 lidmaat van de gereformeerde gemeente; Pieter Pauwels uit Nuenen was
haar getuige.\zn{\kr 98, p.~126, 16~april 1593.}
\item Thijs Myssen, weduwnaar uit Den Dungen bij \db, trouwde op 27~januari 1588
met Janneken Roelofs, weduwe uit \db.
\item Thys Thonis, jonggezel uit Weert in het Crayenest, trouwde op 23~september
1603 met Janneken Jans, jongedochter uit Helmond aan de Ossenmarkt. Hij woonde
nog steeds in het Crayenest, toen hij in 1605 lidmaat werd van de gereformeerde
gemeente.\zn{\kr 99, p.~124, 15~juli 1605.} In 1611 tekende hij als Matties van
Heitesen (Heythuysen) een rekest tegen de keur op het lange garen\zn{\nha,
Gildenarchieven 168, ongedateerd rekest (1611).}, in 1614 kocht hij als Mathys
van Heetiss, linnenwever, voor \f251 de helft van een huis in de Nieuwe
Molenstraat\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-41, f~\3I\vo, 9~december 1612.} en in
belastte hij als Mathys van Heythuysen dit huis met een kapitaal van
\f400.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 78-10, f~\2XXV\vo, 7~augustus 1620.}
\item Tijs Henrix, jongman uit Geldrop, trouwde op 12~januari 1593 met Annitgen
Elbertz, jongedochter uit \db.
\item Mathys Jacobs, jonggezel uit Weert in het Klein Heiligland, trouwde op
4~mei 1608 met Janneken Jans, jongedochter uit Eindhoven in de Raamstraat.
\item Thys Jans uit Buyl (Budel) trad 25~september 1594 in ondertrouw met
Hillekin Lamberts uit Zeelst, die op de bleek van Jan Jacobs [uit \db] bij het
huis van Brederode (te Haarlem) woonde.
\item Thys Jans kreeg in 1601--1609 vijf kinderen bij zijn vrouw Metken Goverts,
die zij gereformeerd lieten dopen. In 1611 werd Thys gereformeerd lidmaat en
woonde hij in de Gierstraat.\zn{\kr 100, p.~24, 5~januari 1611.}
%INVULLEN:uit? Zie lidmaatregister
\item Mathys Lamberts\zn{\nha, \ora\ Haarlem 78-9, f~\2X\vo, 30~september 1615.
\rhce, \ora\ Eindhoven 1582, f~22\vo, 22~juni 1609. \sa\ Helmond 3822, f~72,
1~september 1627. Hij komt, evenals de hierna volgende naamgenoot, in aanmerking
voor identificatie met het lid van de rederijkerskamer (1616--1619) van hun
naam, van wie Van Boheemen en Van der Heijden, {\em Retoricaal memoriaal\/},
bijlage 1, no.~H330, vermoeden dat hij een kleinzoon was van mr.~Mathijs
Lambrechts van den Bosch.}, linnenwever uit Helmond, importeerde rauwe lijnwaden
uit de meierij van Den Bosch.\zn{\arab, Rekenkamer 3519, rekening 1590--1591,
f~VI, 21~oktober 1591. Rekenkamer 23524, f~XII, 26~mei 1593; f~XIIII\vo, 30~juli
1593 f~XXI, 22~december 1593. Rekenkamer 23525, f~V, 17~februari 1594.} Hij was
in 1594 getuige bij het testament van Jan Janss, linnenwever uit
Eindhoven.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 8, f~IIII$\rm^c$XXXII, 30~mei 1594.} In 1596
werd hij lidmaat van de gereformeerde gemeente; hij woonde toen in de
Gasthuisstraat.\zn{\kr 99, p.~6, 5~januari 1596.} Op 1~maart 1594 was hij
getrouwd met Barbara Reinijers, jongedochter uit Gestel. Deze woonde in de
Achterstraat, toen zij in 1594 lidmaat werd van de gereformeerde gemeente;
getuige was Lynken Severyns [uit Gestel].\zn{\kr 98, p.~137, 6~april 1594.} Hij
kocht in 1601 van Aert Joosten uit Tongelre een huis aan de stadswallen bij de
Grote Houtpoort\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-33, f~CXXXI\vo, 2~december 1601.}, dat
hij in 1602 en 1603 als onderpand verbond voor schulden voor de aankoop van {\em
Vrijes ende lanck gaerne\/}.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 78-6, f~II$\rm^c$LXI,
15~november 1602. \sa~78-7, f~XXV\vo, 5~augustus 1603.} In 1603 verkocht hij aan

Willem Joosten uit Eindhoven een erf met de vervallen opstal van een huizing en
14~lopenzaad weiland te Gestel en andere percelen land aldaar.\zn{\nha, \ona\
Haarlem 43, f~LVI\vo, 13~oktober 1603.} In hetzelfde jaar verkocht hij aan Ansem
Willems van bij Eindhoven, inwoner van Haarlem, voor \f50 een huis te Helmond,
dat zijn moeder levenslang in tocht bezat.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 43,
f~LXXXVI\vo, 28~november 1603.} Frans Huijberts uit Weert en Corstiaen Jans uit
Mierlo stelden zich in 1609 borg voor zijn schuld aan Willem Joostens [uit
Eindhoven], factoor van de Haarlemse koopman Jan de Pottere, wegens de koop van
lang garen.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 80, f~LXXXVI, 30~mei 1609.} Van zijn
schoonzoon, de linnenwever Willem Henricxs uit Rijssen\zn{\nha, \ora\ Haarlem
76-41, f~LXXXVII, 18~januari 1613.} (gehuwd met Heylken Thijsen\zn{\rhce, \sa\
Helmond 3820, f~89, 12~juni 1609.}), verkocht hij in 1610 voor \f900 een kamer
in de Bullemanssteeg en aan dezelfde verkocht hij meteen voor \f200 huis aan de
vesten bij de Grote Houtpoort.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-38, ff~\2XIII,
\2XIII\vo, z.d. (tussen de akten van 19~december 1610).} Hij getuigde in 1611
bij het testament van de weduwe van Dirick Wouters, linnenwever uit
Helmond.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 48, f~\2IIII, 9~juni 1611.} In 1620 was hij
ongeveer 64~jaar oud.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 91, f~\2II, 16~december 1620.} Te
Helmond verkocht hij voor 1627 land.\zn{\rhce, \sa\ Helmond 3832, no.~136,
1~september 1627.} Barbara, zijn weduwe, geassisteerd door haar zoons Heyndrick
en Gerrit Thyssen, belastte in 1626 en 1630 haar huizen en kamer in de
Bullemansteeg en in de Zijlstraat\zn{\nha, \ora\ Haarlem 78-12, f~CLIX, 26~mei
1626; f~\3LXXV, 24~mei 1630; f~\3LXXV, 27~mei 1630.} en verkocht voor \f800 het
huis in de Bullemansteeg.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-52, f~\2X\vo, 7~februari
1630. Vgl. \ora~78-9, f~\2X\vo, i.m., 24~mei 1630.} Toen Mathijs overleed, had
hij een zoon van ongeveer 20~jaar oud. Deze, Reijnier Thijss, werd op voordracht
van enkele linnenhandelaars benoemd tot uitdrager van lijnwaden: hij had zijn
vader altijd goed gediend en er dreigde een tekort aan uitdragers doordat zij
Haarlem verlieten.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Rood 462, no.~113, z.d.} Hieruit lijkt
te mogen geconcludeerd dat ook Mathijs Lamberts uitdrager was geweest. Inderdaad
werd iemand van die naam in 1623 in deze functie aangesteld en noemde zijn
weduwe in 1625 deze functie van haar man.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Rood 213,
ongef., 5~januari 1623. \ona\ Haarlem 126, f~161\vo, 11~december 1625.} Barbara
leefde nog in 1648, 86~jaar oud.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 192, deel~I, f~58\vo,
20~mei 1648.}
\item Thys Mathyss\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-4, f~LII, 24~april 1611. \ora~47-5,
f~50, 28~juli 1623. \rhce, \ora\ Veldhoven c.a. 9, f~203, juni 1619; i.m.,
16~mei 1632.}, vrijgezel uit Riethoven op de hoek van de Frankesteeg en de
gracht, werd in 1591 gereformeerd lidmaat.\zn{\kr 98, p.~110, 10~april 1591.} In
1592 was hij getuige bij het aannemen van Jan Jans uit Riethoven als
lidmaat.\zn{\kr 98, p.~121, 7~oktober 1592.} Hij trouwde als vrijgezel aan de
Krocht op 10~september 1602 met Hendrickgen Andries, jongdochter uit Goch in de
Helmbrekersteeg; hun dertien kinderen werden in 1603--1623 gereformeerd gedoopt.
In 1610 was hij executeur van het testament van Maycken Lamberts uit Oirschot,
weduwe van Jan Michiels uit Helmond.\zn{\nha, \ona\ Helmond 48, f~VIII\vo,
12~mei 1610.} Hij was een van de medestanders van de impost op de tabak in
Holland en West-Friesland over de periode sinds 1~april 1624 en van de konvooien
en licenten over de periode sinds 1~september 1629 (voor een kwart).\zn{\nha,
\ona\ Haarlem 125, f~XII\vo, 22~november 1624. \ona~133, f~236, 28~september
1632. \ora\ Haarlem 47-5, f~91, 8~november 1624.} Terstond na de inname van \db\
door Frederik Hendrik in 1629 was hij een van de pachters van de wijnaccijns
aldaar; in 1633 machtigde hij de Haarlemmers Govert Willems en Henrick Gerit
Schepers (wiens vader uit Zeelst kwam) om in `de veroverde stad \db' namens hem
de accijnsrekening over 1629--1630 te vereffenen.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 133,
f~113\vo, 17~juli 1631. Van Zuijlen, {\em Inventaris der archieven\/}, 1350.}
In 1632 vorderde hij van de {\sc oic} een bedrag van \f52:16:0 voor een maand
gage voor zijn zoon Thijs Mathijs van Rijthoven de jonge, die in 1631 van
Middelburg was uitgevaren met het schip Amboina en in augustus van dat jaar op
de rede van Batavia lag.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 133, f~254, 29~december 1632.}
Een andere zoon, Jacob Mathijss van Rijthoven, vertrok in dienst van de {\sc

wic} als vaandrig naar Cura\c{c}ao, waar hij volgens een verklaring van zijn
vader uit januari 1646 overleed.\zn{\gaa, \ona\ Amsterdam 1293, f~8, 18~januari
1646.} Een derde zoon, Jan Mathijs van Riethoven, werd in 1636, met zijn vader
als getuige, lidmaat van de gereformeerde gemeente.\zn{\kr 101, ongef.,
11~januari 1636.}
\item Thys Thyss, linnenwever uit Weert, was gehuwd met Heyltgen Cornelis, die
in 1593 als zijn weduwe voor \f1000 een huis in de Wijngaardstraat
verkocht.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-30, f~CLXII\vo, 31~december 1593.}
\item Mathys Pieters uit Arlebeeck in Brabant (Aarle-Beek) kweet in 1598 Tys
Jans uit Aarle-Beek van \f50, ontvangen uit de nalatenschap van zijn oom Jan
Mathyss te Helmond krachtens diens testament. Hij was gehuwd met Ryckgen Douwes
uit Franeker.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 13, f~CLXXVIbis\vo, 11~juni 1598.}
\item Thys Pieters uit Eindhoven trad in 1603 op als getuige, toen Pieter Jans
uit Helmond ten overstaan van een notaris een procuratie gaf.\zn{\nha, \ona\
Haarlem 42, f~CLXV\vo, 1~maart 1603.} Hij kocht in 1608 voor \f306 een huis in
het voormalige Ursulenconvent op de Kraaienhorstergracht, dat hij in 1623 voor
\f400 verkocht.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-36, f~CXCVII\vo, 15~februari 1608.
\ora~76-48, f~LV\vo, 10~januari 1623. \sa\ Haarlem, kast 32-13, rekening 1610,
f~XVI.} In 1602 werd een dochter gedoopt uit zijn huwelijk met Barbel Henricx,
in 1604--1610 vier kinderen uit zijn huwelijk met Anna Jans -- allen
gereformeerd.
\item Mattheas Diderickx alias Deyck (d'Eyck), vrijgezel uit Eindhoven in de
Damstraat, werd in 1596 lidmaat van de gereformeerde gemeente; Hendric Wyman
[uit Eindhoven] was zijn getuige.\zn{\kr 99, p.~9, 12~april 1596.} Zijn vader,
Dierck Matheus Bontwercker (of bontwerker van zijn stiel), bezat te Eindhoven
het huis met bierbrouwerij De Eik naast De Arend van Wouter
Wijmans\zn{Melssen,{\em Het register van de cijnzen\/}, 7.}; Mattheas verkocht
het met zijn mede-erfgenaam in 1590.\zn{\rhce, \ora\ Eindhoven 1550, f~148,
8~oktober 1590.} Vermoedelijk was hij identiek aan Matheus Diericx, die in 1595
een partij rauw lijnwaad uit de meierij van Den Bosch naar Holland
exporteerde.\zn{\arab, Rekenkamer 23525, f~XLIIII, 9~augustus 1595.} Samen
met Henrick Wynman uit Eindhoven (Wyman) werd hij in 1606 te Haarlem aangesteld
tot executeur-testamentair van Ruth Laurens uit Eindhoven.\zn{\nha, \ona\
Haarlem 45, f~LXIII, 27~mei 1606; vgl. f~II$\rm^c$XXVIII\vo, 23~februari 1606:
Matheus Dirixs uit Eindhoven, poorter van Haarlem, is getuige bij het testament
van Pieter de Bitter uit \db.} Hij getuigde bij het testament van Janneken
Wynmans uit Eindhoven in 1616.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 51, f~LVI\vo, 10~juli
1616.} Zelf testeerde hij in 1617, onder meer ten gunste van de kinderen van
zijn zusters Catelyn en Beatris Dirick Matheuss.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 51,
f~CLVIII, 11~mei 1617.} In 1629 was hij voogd over de onmondige kinderen van
Nicolaes Claes Everswyn, koopman te Sevilla en Amsterdam en zoon van een Bossche
migrant.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 119, f~287, 1629.}
\item Mathys Wouters\zn{\nha, Oudemannnehuis Haarlem 3-88, no.~164.} uit
Eindhoven kocht in 1606 voor \f548 een kamer in de Schagenstraat en verkocht het
in 1622 voor \f650.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-35, f~CXXXVI\vo, 2~juli 1606.
\ora~76-48, f~XVIII, 6~december 1622.} Hij of de volgende verkocht in 1609 voor
schepenen van Eindhoven een perceel land te Strijp.\zn{\rhce, \ora\ Eindhoven
1582, f~12\vo, 12~mei 1609.} Zijn kleinzoon Jan Snep verkocht in 1654 een van
hem ge\"erfde rente aan zijn oom Pieter Blanckaert te Leiden in de
volmolen.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 82-4, ongef., 5~augustus 1654.}
\item Thys Wouters\zn{\nha, \ona\ Haarlem 41, f~V\vo, 22~januari 1601.},
linnenwever uit Gestel\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-37, f~\2XXIII\vo, 24~december
1609.}, trouwde op 16~januari 1600 als vrijgezel in het Groot Heiligland met
Willemken Crijnen, jongedochter uit Veldhoven aan de Krocht, dochter van Quirijn
Willems te Haarlem. In 1627 werd hij met zijn vrouw als getuige gereformeerd

lidmaat en woonde hij in de Gierstraat.\zn{\kr 100, p.~332, 30~maart 1627.} Bij
de doop van een van de kinderen uit dit huwelijk, in 1610, werd Thys afkomstig
van Strijp genoemd.
\item Mathijs Willems, jonggezel uit Budel, trouwde op 7~december 1608 met
Jacquemijnken de Brune, jongedochter uit Kortrijk. Zij woonden aan de Oude
Gracht.
\item Thys Willems, garenkoper uit Roy (Sint-Oedenrode), was gehuwd met Lysken
Jacob Wouters uit Tuernoult (Turnhout), die in 1603 en 1611 als zijn weduwe
testeerde. Zij vermaakte in 1603 \f10 aan de gemene armen van Haarlem en \f90
aan de armen van de gemeente waarvan haar erfgenamen lidmaten zouden zijn. De
erfgenamen waren hun kinderen Willem, Jan en Grietgen Thyssen, van wie de
laatste een prelegaat van \f100 respectievelijk \f250 zou genieten en het huisje
in de Langepoort waar zij met haar moeder woonde. Lysken was inmiddels (1603)
hertrouwd met Henrick Gerytss uit Goch.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 42, f~\2XXX\vo,
17~juni 1603. \ona~48, f~\2XV\vo, 8~juli 1611.}
\item Michiel Aeriss uit Woensel, 11~jaar oud en woonachtig in de buurt van de
Krocht, kreeg in 1586 een eenmalige uitkering wegens armoede.\zn{\nha,
Burgerweeshuis Haarlem 6, f~XXXVI.}
\item Michiel Anssems\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-30, f~LXII, 10~maart 1593;
f~LXXV\vo, 26~mei 1593. \ora~76-31, f~XXII\vo, 18~januari 1595. \ora~78-5,
f~\2XCVI, 20~mei 1593; f~\2LI, 21~augustus 1596.}, linnenwever uit Helmond {\em
inde Helmont stege\/}, maakte in 1598 aanstalten om te verhuizen naar Goch. In
Haarlem bezat hij alleen een paar huisjes met erven in voornoemde steeg, waaruit
zijn crediteuren de huur wel wilden ontvangen. Hij machtigde de kooplieden
Hendrick Wymants [uit Eindhoven] en Hendrick Thielants om de huisjes te beheren
en verhuren. Hij liet een aantal onbetaalde schulden in Haarlem achter: aan
Henrick Wymants \f39:3:0 voor garen en geld, aan Hendrick Thielants \f59:10:0
voor garen, aan Christoffel Severijns \f20:10:0 voor garen, aan Cornelis Boll
\f43:10:0 voor garen en aan Daniel van Vlierden \f19:7:0 voor een
lening.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 13, f~CXXI\vo, 25~april 1598.} In 1603 woonde hij
weer te Haarlem.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 42, f~XXVIII\vo, 30~juli 1602.} Mogelijk
had hij ook voor 1598 in Goch gewoond: op 20~september 1582 trouwden te Wezel de
te Goch woonachtige Michiel Ansems en Nesken Herberts.\zn{Van Booma, {\em
Communio clandestina\/}, I, 84.}
\item Michiel Aerts uit Eindhoven trouwde op 7~mei 1596 met Lynken Joosten,
eveneens van Eindhoven. Als weduwe uit Eindhoven in het Crayenest werd zij in
1602 lidmaat van de gereformeerde gemeente. Getuige was Hendrick Wijnman [uit
Eindhoven].\zn{\kr 99, p.~87, 2~oktober 1602.}
\item Michiel Aerts, jonggezel uit Gemert in de Zoetemelkwittebroodsteeg,
trouwde op 27~december 1598 met Fyken Adriaens, jongedochter uit Breugel aan de
Oude Gracht. Zij woonden aan de Bakenessergracht, toen zij in 1604 lidmaten
werden van de gereformeerde gemeente.\zn{INVULLEN} Jan Verscuyl [uit Gestel] was
hun getuige.\zn{\kr 99, p.~110, 16~april 1604.}
\item Michiel Franss uit Leende belastte in 1609 zijn huis in de
Schagchelstraat.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 78-8, f~XLVIII\vo, 14~december 1609.}
Hij werd in 1613 door zijn mede-erfgenamen gemachtigd om de nalatenschap van hun
in Turnhout overleden vader Frans van Leende te liquideren.\zn{\nha, \ona\
Haarlem 84, f~LXX, 3~juli 1613.}
\item Michiel Henricxs, jonggezel uit Woensel aan de Oude Gracht, trouwde op
27~mei 1603 met Lysbeth Pieters, jongdochter uit Eindhoven aan de Ossenmarkt.
\item Michiel Jans, vrijgezel uit Helmond, trouwde op 5~februari 1602 met Elsgen
Pieters, jongedochter uit `Werle'; zij woonden toen te Rotterdam. Hun kinderen

werden in 1605 en 1609 gereformeerd te Haarlem gedoopt. In 1615 werd Michiel
opgepakt, omdat hij 's~avonds uit bedelen ging, {\em hem maeckende vuyl ende
beslickt ende gelaetende off hy een passagier was die eerst inde stadt quam\/}.
Hij werd in verzekering gesteld en na dringende verzoeken van zijn baas en zijn
vrouw weer in vrijheid gesteld; als hij zich aan dronkenschap zou bezondigen,
zou hij naar het tuchthuis worden gestuurd.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Rood 212,
f~XXXII, 24~maart 1615.}
\item Michiel Jans uit Mierlo in Brabant en Linken Thonis lieten in 1595 hun
zoon Anthonis gereformeerd dopen.
\item Michiel Janss, linnenwever uit Weert, kocht in 1588 voor \f500 een huis in
de Frankesteeg.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-168, f~143. \ora\ Haarlem 76-28,
f~XXXI\vo, 15~november 1588.} In die straat woonde hij, toen hij in 1595 op zijn
ziekbed testeerde met zijn vrouw Belie Thyss uit Weert.\zn{\nha, \ona\ Haarlem
37, f~CLXIIII\vo, 14~oktober 1595.} Als Michiel Jans van Waerdt kocht hij in
1594 van Jan Jacobs, linnenwever uit Weert, een huis in de Oude Doelstraat voor
\f337 en de lasten van \f75; hij verkocht het in 1595 voor \f375 en de lasten
van \f75.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-174, f~172\vo. Kast 19-175, f~182.
\ora\ Haarlem 76-30, f~CLXXXVIII\vo, 12~januari 1594. \ora~76-31, f~X\vo,
16~januari 1595.} Belie testeerde in 1604 als weduwe ten gunste van hun enige
kind, Mariken Michiels.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 44, f~XLI\vo, 29~oktober 1604.}
%INVULLEN: kan niet. Hij was in 1620 gegoed in de
%Schagchelstraat.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-46, f~LXXXVIII, 2~juli 1620.}
%ZIE bron
\item Michiel Janss van Heytesem of Heythuysen\zn{\nha, \ona\ Haarlem 16,
f~XXVII, 4~februari 1601. \sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e O114, f~CLVII,
30~maart 1591. \ora\ Haarlem 47-2, ongef., 6~juni 1587.} uit Overweert (Weert)
in het Groot Heiligland, geboren rond 1543, linnenwever, werd in 1603 lidmaat
van de gereformeerde gemeente.\zn{\kr 99, p.~100, 11~juli 1603.} Hij was gehuwd
met IJken Goossens uit Valkenswaard, die 15~jaar jonger was dan hij\zn{\nha,
\ona\ Haarlem 16, f~XXVII, 4~februari 1601.}; zij testeerden in 1587 op haar
ziekbed in het Groot Heiligland.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 33, f~CXXXIII,
16~december 1587.} In 1592 handelde hij als oom en voogd van de kinderen van
Jan Thonis, linnenwever uit Weert, en zijn zus Aeltgen van Heythuysen.\zn{\nha,
\ona\ Haarlem 19, 35, f~\2LI, 26~december 1592.} Anneken van Heythuysen, gehuwd
met Goort Coppens van Kelst te Goch en als weduwe woonachtig te Haarlem, was
zijn tante.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 19, f~CXXIIII, 23~augustus 1604. \ona~39,
f~CXXXI, 29~november 1598.} Hij testeerde in 1611 ten gunste van zijn zoon Jan,
die in het buitenland verkeerde en van wie niet bekend was of hij nog leefde. Zo
niet, dan zouden de kinderen van zijn broer Hans en zijn zusters Aeltgen,
Mariken en Tryn erven. Als hun voogd en bewindhebber werd Henrick Vestens uit
Weert aangesteld. Een legaat van \f100 ging naar Henrick Roelofs, linnenwever
uit Amersfoort, en zijn vrouw Janneken. In een codicil in 1616 bestemde hij nog
drie bedragen van \f116 voor de kinderen van zijn neef en en nicht Henrick en
Mariken Coppens (van Kelst) en de kinderen van Lysken Rynmeesters.\zn{\nha,
\ona\ Haarlem 49, f~XXXVII, 11~november 1611. Vgl. \ona~51, f~XXV, 19~maart 1616
(codicil).} Jan Michiels van Heythuysen woonde in 1606 in de
Warmoesstraat.\zn{\nha, Oudemannenhuis Haarlem 3-17, no.~22.}
\item Michiel Claess uit Aerlebeecke in Brabant (Aarle-Beek) was gehuwd met
Maritgen Aelberts, die in 1604 zijn weduwe was. Zij bewees toen aan haar
voorkinderen (Michiel, Frans en Jan Michiels, 25, 23 en 20~jaar oud) hun
moedersgoed, bestaande uit onroerende goederen te Breugel, haar vermoedelijke
geboorteplaats. Bij Lenaert Jans, koperslager, had zij een zoon: Michiel
Lenaerts, 13~jaar oud.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 75, f~LV, 14~april 1604.}
\item Michiel Dierx (Hovener)\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-4, f~XLIX\vo, 5~maart
1611. \ora~76-33, f~CXXII\vo, 1~november 1601. \sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e
O114a, f~\2XI, 25~januari 1596.}, linnenwever uit Gelderp (Geldrop) bij

Eindhoven, trouwde op 26~februari 1591 met Cathelyne van de Putte, jongedochter
uit Leegen (Legem in Vlaanderen). In hetzelfde jaar werd hij lidmaat van de
gereformeerde gemeente; hij woonde toen buiten de Janspoort.\zn{\kr 98, p.~114,
18~oktober 1591.} Hij was in 1594 getuige bij het testament van Aelbert Janss
uit Aalst.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 8, f~IIII$\rm^c$LXXX, 7~juli 1594.} Als
Michiel Dyryckx van der Noen, woonachtig buiten de Janspoort, hertrouwde hij op
17~april 1622 met Elysebet Eylkes uit Dokkum buiten de Grote Houtpoort, weduwe
van Pieter van der Haghen.
\item Michiel Centen uit Beers in Brabant (Oost- of Middelbeers) werkte in 1586
als spoeler in de Klerksteeg; hij was 11~jaar oud en kreeg een eenmalige
uitkering.\zn{\nha, Burgerweeshuis Haarlem 6, f~LVI\vo.}
\item Michiel Willems, vlaskoper uit Veldhoven, en Lijsbeth Thonis uit Breda
lieten in 1598--1606 hun kinderen gereformeerd dopen. Zij testeerden in 1631 op
haar ziekbed ten gunste van hun kinderen Willem, Jan, Pieter, Stoffel en IJsack
en woonden toen in de Grote Houtstraat.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 102, f~IIII\vo,
9~januari 1630.}
\item Moijses Janssen, weduwnaar uit Eindhoven, trouwde op 22~november 1588 met
Gillisken Henderijcx uit Eindhoven, weduwe van Pieter Jans uit Eindhoven.
\item Claes Thonissen uit Woensel in de Klerksteeg trouwde op 9~mei 1595 met
Geesken Gerrits uit Goor. Hun vier kinderen werden in 1596--1601 gereformeerd
gedoopt.
\item Claes Jaspers, jonggezel uit Eindhoven in de Grote Houtstraat, trouwde op
13~april 1599 met Anneken Aerts, jongedochter uit Eindhoven in de Zijlstraat.
Met attestatie van Den Briel werden zij in 1622 lidmaten van de gereformeerde
gemeente. Zij woonden in de Margarethastraat.\zn{\kr 100, p.~228, 14~oktober
1622.}
\item Claes Corstiaens\zn{\nha, \ona\ Haarlem 39, f~CLIII\vo, 18~februari 1599:
hij verkoopt aan twee inwoners van Weert land aldaar geheten Den Stropert. Zie
voor het gelijknamige toponiem te Valkenswaard: M\'elotte en Molemans, {\em
Noordbrabantse Plaatsnamen\/}, 242.}, linnenwever uit Wijert (Valkenswaard),
kocht in 1600 voor \f400 een kamer in de Gortesteeg\zn{\nha, \ora\ Haarlem
76-32, f~CXLV\vo, 28~maart 1600.} en machtigde in 1601 zijn neef Jan Pieters uit
Stratum om \f50 te ontvangen van een verkocht huis en land (zonder
plaatsaanduiding). Getuige was Cornelis Garbrants, linnenwever te
Haarlem.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 41, f~LXXXVI\vo, 18~juli 1601.} Als Clays
Korsten, vrijgezel uit Weert, was hij op 19~januari 1592 getrouwd met Josijntgen
Jans, jongedochter uit Eindhoven in Brabant. Van hun zeven kinderen is het
jongste geboren in 1608. In 1592 was hij getuige voor Ruth Goossens uit
Bergeijk, toen deze werd aangenomen als lidmaat van de gereformeerde
gemeente.\zn{\kr 98, p.~122, 9~oktober 1592.} Hij verkocht in 1604 voor \f475
een huis in de Gortesteeg.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-34, f~II$\rm^c$LXX\vo,
30~april 1604.} Met zijn vrouw testeerde hij in 1625; zij woonden in de
Tuinstraat.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 126, f~2\vo, 18~augustus 1625.} Zijn huis
daar aan het Sint-Annakerkhof had hij in 1623 belast met een rente van
\f12\half\ ten behoeve van de garenkoper Dirck Bardoel\zn{\nha, \ora~78-11,
f~CLXXII, 22~april 1623.}, mogelijk wegens een rekening voor geleverd garen.
\item Claes Everts uit Tongeren (Tongelre) was in 1592 getuige bij een
transactie van de linnenwever Kerst Jan Peters uit Tongeren (Tongelre).\zn{\nha,
\ona\ Haarlem 35, f~II$\rm^c$XXX, 2~november 1592.}
\item Clays Hermans uit Eindhoven aan de Voldersgracht werd in 1609 lidmaat van
de gereformeerde gemeente.\zn{\kr 100, p.~2, 15~juli 1609.} Op 29~april 1607 was
hij getrouwd met Geertgen Jacobs uit Hamont.

\item Claes Jans uit Eindhoven, soldaat onder kapitein Gyselaer, trad op
27~augustus 1595 in ondertrouw met Kathaelin Trijppon uit Brussel. Zij woonden
te Dordrecht, waar Claes in garnizoen zal hebben gelegen.
\item Claes Jans uit Tilburg in de Kleine Houtstraat procedeerde in 1597 tegen
Hans Laurens te Breda.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-3, f~I, 9~januari 1597.}
\item Nicolaes Joosten uit Strijp in Brabant, woonachtig in de
Spaarnwouderstraat te Haarlem, ziek, testeerde in 1587 en gaf aan zijn zus en
broer Oedt en Pieter Joosten en de kinderen van wijlen zijn broer Adriaen
Joosten elk een jaar rente uit een hoofdsom van \f500 op het dorp Strijp.
Grietgen, weduwe van zijn zoon Joost, kreeg een half jaar, evenals Geryt
Knevelder van Gennep te Dordrecht. De rest ging naar de armen, inclusief de
huisraad, kleding, geld en akten, met uitzondering van de twee weefgetouwen: die
gingen naar Evert Jans uit Strijp, zijn neef in het land van Kleef, en aan zijn
zoon Jan Claess. Executeurs waren Reynder Willems van Breugel [uit Eindhoven] en
Jan Matheus uit \db. Getuigen waren Thomas Cornelis inden Bogaert uit Eindhoven,
Jan van Creyl uit Oerle en Peter Janss, linnenwever uit Altfort (Altforst in
Gelderland?), allen te Haarlem.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 33, f~CIIII, 7~augustus
1587.}
\item Claes Lamberts uit Aalst in Brabant en Lijntgen Goorts lieten in
1589--1606 negen kinderen gereformeerd dopen. In 15610 verkochten Reynder
Lamberts te Utrecht, Claes Lamberts te Haarlem en Anthonis Lamberts te {\em
Boeij\/} ({\em De Baeij\/} ofwel Bayonne?), kinderen van Lambert Peters Lippen,
land te Stratum.\zn{\rhce, \ora\ Eindhoven 1582, f~95\vo, 3~april 1610.}
\item Claes Leenderts, linnenwever uit Oisterwijk in Brabant, geboren rond 1565,
trouwde op 29~juli 1584 als vrijgezel met Leyntye Pyeters uit Vlaanderen. Hij
woonde in 1589 in het Sint-Annenklooster.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant
Ensched\'e O114, f~XIII\vo, 23~augustus 1589.} Zijn kinderen werden gereformeerd
gedoopt.
\item Mr. Nicolaes Snaphaen\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e O114,
f~CIX\vo, 26~november 1590. (In 1577 verkocht Niclaes Servaes Snaphaen de helft
van een huis aan de Kerkstraat te Eindhoven: \rhce, \ora\ Eindhoven 1549,
dl.~II, f~136, 16~november 1577.} uit Eindhoven, geboren rond 1555, en zijn
vrouw Hilleken Laurens de Metser machtigden in 1579 haar broer Henrick om hun
deel in de twee huizen achter {\em den Engel\/} in de Putterstraat te Turnhout
te verkopen, nagelaten door haar vader.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 29, f~VLIIII\vo,
21~mei 1579.} Zij woonden in het huis van Wouter Boorten [uit Eindhoven] op de
Krocht, toen zij in 1586 met attestatie van Antwerpen lidmaten werden van de
gereformeerde gemeente. Snaphaen woonde in de Zijlstraat, toen hij in 1589 een
koopman te Middelburg machtigde om daar een schuld te innen.\zn{\nha, \ora\
Haarlem 47-2, ongef., 1~mei 1589. Vgl. \sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e O114,
f~LXIIII\vo, 29~maart 1590.} In 1594 wordt aangetekend dat Nicolaes Snaphaen en
zijn vrouw hadden gewoond in de Zijlstraat\zn{\nha, \dtb\ Haarlem 47, p.~299,
1~mei 1594.}; zij waren blijkbaar verhuisd. Meester Claes Snaphaens kocht in
1594 drie erven in de Bouwerijsteeg en verkocht daar in 1594 voor \f450 een
kamer.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-30, f~\2XII\vo, 26 en 28~maart 1594.
\ora~76-31, f~XCVIII, 29~augustus 1595. \ora~78-5, f~CXVII, 25~april 1594.}
\item Claes Willems van Asten alias Van den Water\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant
Ensched\'e O114, f~\2LVII, 23~oktober 1596. Idem~O114a, f~CXXI, 11~oktober 1594.
\ora\ Haarlem 47-2, ongef., 6~juni 1590; 15~januari 1591; 6~mei 1595;
17~december 1596. \ora~47-3, f~XV, 7~mei 1597; f~30, 28~augustus 1597; f~111\vo,
3~februari 1600. \ora~76-31, f~CLXXIII\vo, 10~september 1596. \ora~76-32,
f~CXLI, 9~februari 1599.}, linnenwever en -koopman uit Eindhoven, geboren in
1558\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e O114a, f~CLXXVII\vo, 15~augustus
1595. \ora\ Haarlem 47-3, f~46, 16~maart 1598: hij is factoor van Henrick
Huyskens, koopman te Goch.}, was een zoon van Willem Jans van der Watere alias

Costen van Aalst, schepen van Eindhoven, diaken van de gereformeerde geemeente
aldaar en in 1568 verbannen door de Bloedraad.\zn{Van Sasse van Ysselt, \ah De
eerste hervormden', 294-296. Verheyden, {\em Le Conseil des Troubles\/}, 412.
Venner, \ah De beeldenstorm'', 194. Melssen, \ah Zegelcachets, 20, 22.} Clara
van Asten, die in 1570 huurster was van het van Willem van den Water
geconfisceerde huis buiten de Gestelsepoort, was vermoedelijk zijn
moeder.\zn{Melssen, {\em Kohieren van de honderdste penning van Eindhoven\/},
150, 152.} Hij vestigde zich te Goch, waar hij lidmaat werd van de gereformeerde
gemeente.\zn{Van Booma, {\em Communio clandestina\/}, I, 404.} In 1584
verzochten de broederen hem dringend \ah dat hij voortaen hem sal wachten van
eenige spijse den viandt toe te voeren ende dat hem sulcks leedt es.''\zn{Van
Booma, {\em Communio clandestina\/}, I, 297.} Een jaar later was hij lid van de
kerkenraad\zn{Van Booma, {\em Communio clandestina\/}, I, 301.}, samen met zijn
broer Abraham Willems van Asten, die ouderling en diaken is geweest.\zn{Van
Booma, {\em Communio clandestina\/}, I, 129, 257, 301, 305, 313, 439; II, 3-5.}
Claes kocht te Haarlem in 1590 samen met Uman Nijssen [uit Valkenswaard] voor
\f810 een huis op de Krocht van Jaspar Jans uit Helmond en Willem Wouters [uit
Eindhoven].\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-170, f~177.} In hetzelfde jaar
verkocht de linnenwever Claes Willems (zonder herkomstnaam) voor \f104 een huis
aan de Krocht aan Jaspar Jans uit Helmond.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-170,
f~188\vo.} Hij kocht in 1592 voor \f199 een huis in de Doelstraat van Henrick
Jans uit Eindhoven en verkocht er in 1593 een (hetzelfde?) voor \f270 in de
Nieuwe Doelstraat.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-29, f~CXXXIIII, 13~april 1592.
\ora~76-30, f~XVII\vo, 29~januari 1593.} Samen met een collega uit Valkenswaard
en een uit Eindhoven verkocht hij in 1593 een huis in de Smedesteeg.\zn{\nha,
\ora\ Haarlem 76-30, f~CXX\vo, 31~december 1593.} Met een of meer vennoten kocht
Claes Willems uit Eindhoven in 1593 voor \f2550 een huis in de
Barteljorisstraat; zijn deel verkocht hij in 1596 voor \f400 met de lasten van
\f100.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-173, f~181. Kast 19-176, f~168. \ora\
Haarlem 76-31, f~CXLIII\vo, 9~mei 1596.} In 1594 kocht hij van Jasper Jans uit
Helmond voor \f175 en de lasten van \f155 een huis op de Krocht.\zn{\nha, \sa\
Haarlem, kast 19-174, f~186.} Wederom zonder herkomst- of familienaam kocht
Claes in 1595 voor de lasten van \f200 een huis of kamer in de Annastraat van
Henrick Claes Polack uit Eindhoven, dat hij doorverkocht voor \f322.\zn{\nha,
\sa\ Haarlem, kast 19-175, f~190\vo. \ora\ Haarlem 76-31, f~XXXVIII\vo,
21~januari en 25~april 1595.} Andere huizen in die straat verkocht hij in 1598
voor \f448 en \f242.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-178, f~166, f~172\vo. Vgl.
\ora\ Haarlem 76-31, f~XXXVIII, 20~januari 1595.} Een huis in het
Catharinaconvent verkocht hij in 1596 aan Jasper Jans uit Helmond.\zn{\nha, \sa\
Haarlem, Restant Ensched\'e O114a, f~II$\rm^c$LVII, 23~oktober 1596. Vgl. \ora\
Haarlem 76-31, f~XXIIII, 18~januari 1595; f~LXV\vo, 23~maart 1595.} Voor
\f531:10:0 kocht hij een huis in de Oude Doelstraat.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast
19-175, f~193\vo.} Nog steeds in 1595 verkocht hij voor \f1750 een huis op de
Krocht.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-175, f~198\vo.} In een van de Doelstraten
verkocht hij in 1597 een kamer voor \f471:10:0.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19177, f~178\vo.} Zijn zus Janneken Bytebiers was gehuwd met Pieter Brueckers uit
Weert, garenkoper te Haarlem. Claes van Asten was lidmaat van de gereformeerde
gemeente en gehuwd\zn{\kr 17, p.~146, 11~juni 1595; p.~148, 2~juli 1595.}, maar
onbekend is met wie. In 1598--1600 werd hij herhaaldelijk door de broederen van
zijn gemeente vermaand wegens {\em zyn ergelic ende ongebonden leven\/},
waaronder openbare dronkenschap.\zn{\kr 17, p.~259, 29~november en 6~december
1598; p.~260, 13~december 1598; p.~278, 4~juli 1599; p.~280, 11~juli 1599;
p.~284, 25~september 1599; p.~306, 19~maart 1600.} In 1589 werd Lyntgen Jacobs,
huisvrouw van Claes Willems uit Eindhoven, be\"edigd als `ommeloopster' van
webben en lijnwaden.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Rood 210, f~IX, 2~maart 1589.} Zij
was een dochter van Jacob Gerrits uit Veldhoven, die zich te Haarlem had
gevestigd. Haar kinderen, Annetje Claes van de Water (gehuwd met Jan Vermander),
Catarijntje Claes van de Water (gehuwd met Seth Verbrugge) en Benjamin van de
Water te Amsterdam, verkochten in 1614 als erfgenamen van Gerrit Jacobs van
Velthoven twintig percelen te Veldhoven aan Jacob Goverts te Woensel.\zn{\gaa,

\ona\ Amsterdam 1613, ff~849 en 853, 8~juli 1614. Vgl. \rhce, \ora\ Oirschot
165, f~341, 26~juni 1640.}
%De linnenwever Claes Willems (zonder herkomstnaam) en zijn vrouw
%Aeff Jan Thollen testeerden in 1607.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 46,
%f~IX, 23~april 1607.}
\item Pauwels Andries uit Aarle-Beek. Zijn zoon Joost, woonachtig te Norwich, en
Jan van Hove verkochten in 1603 voor respectievelijk drie kwarten en een kwart
voor \f218 een huis in de Brouwerijsteeg.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-34, f~185,
15~september 1603.}
\item Pauwels Goossens uit Weert buiten de Janspoort tegenover Jan Gijsberts
[uit Gestel] werd in 1592 lidmaat van de gereformeerde gemeente.\zn{\kr 98,
p.~121, 7~oktober 1592.}
\item Pauwels Henricx, linnenwever uit Leende, In 1592 werd hij lidmaat van de
gereformeerde gemeente; hij woonde toen op de Bakenessergracht.\zn{\kr 98,
p.~116, 25~maart 1592.}
\item Pauwels Henricx uit Leendt in Brabant (Leende), bakker, trouwde op 4~april
1589 als vrijgezel met Sara Henricx, jongedochter uit Breda. Zij testeerden in
1590 ten gunste van de langstlevende. Getuigen waren Ansem Willems, linnenwever
uit Woensel, en Henrick Herpers, linnenwever uit Eindhoven.\zn{\nha, \ona\
Haarlem 34, f~CLXXI, 22~juni 1590.} Hij kocht in 1601 voor \f1350 het huis op de
hoek van de Jansstraat en de Bakenessergracht, waar hij al zijn intrek had
genomen.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-33, f~CXXXV\vo, 14~december 1601.} Sinds 1603
was hij lid van het kloveniersgilde.\zn{\nha, Schutterij Haarlem 29-1, ff~68 en
55. Idem 30, ff~13 en 31.} Hij (of de vorige) getuigde hij in 1616 bij het
testament van Jan Ghysberts, linnenwever uit Blaarthem.\zn{\nha, \ona\ Haarlem
51, f~XXIII, 14~maart 1616.} Voor \f225 kocht hij in 1623 een opstal van een
huisje buiten de Janspoort in de Nieuwstraat en voor \f1800 kocht hij in 1624 in
de Janstraat een huis.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-48, f~CLV, 17~april 1623.
\ora~76-49, f~XXXVI\vo, 2~januari 1624.} Als voormalige bakker testeerde hij in
1633 met zijn vrouw Sara Heyndricxs ten gunste van hun kinderen Anneken,
Lysbeth, Jan en Cathalyne.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 157, f~25, 28~april 1633.} In
1642 verkocht Paulus Henricx van Leent (de onderhavige?) voor \f4000 een huis op
de hoek van de Jansstraat en de Korte Jansstraat.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-62,
f~XL\vo, 17~februari 1642.} Zoon Jan Pauwels, geboren rond 1605, ging in 1625
een vrijage aan met Elisabeth Eijse Oliviers alias Betgen Eijse, een vrouw met
een `hoge rug', die hij na twee liefdesnachten verliet.\zn{\nha, \ona\ Haarlem
126, ff~167 en 167\vo, 19~december 1625; f~187, 22~januari 1626; f~222\vo,
20~januari 1626.}
\item Pauwels Jans, linnenwever uit Budel, kocht in 1606 voor \f95 een
getimmerte of opstal van een huis aan de Jansweg, dat hij in 1611 voor \f160
verkocht aan Cors Corstens uit Helmond.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-35,
f~II$\rm^c$XL\vo, 30~november 1606. \ora~76-39, f~\2XVIII, 19~september 1611.}
Een opstal buiten de Houtpoort op de hoek van de Groendaalsteeg kocht hij in
1611 voor \f430.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-39, f~\2XXXIII, 5~november 1611.}
Zijn kinderen bij Henricxken Gerarts werden in 1603 en 1607 gereformeerd
gedoopt.
\item Pauwels Jans, linnenwever, zoon van Jan Stappers uit Riethoven te Haarlem,
geboren in 1565\zn{\nha, \ona\ Haarlem 46, f~CLIIII, 24~maart 1608.}, machtigde
in 1595 zijn broer Adriaen Janss.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 11, f~CCI, 2~september
1595.} Op 21~mei van dat jaar trad hij in ondertrouw met Lysbet Jans uit Wezel;
hij woonde toen in Broek op Langedijk. Hij of de volgende was geboren rond
1564.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 46, f~CLIIII, 24~maart 1607.}

\item Pouwels Jans Heuvelmans\zn{\nha, \dtb\ Haarlem 48, p.~308, 7~oktober
1612.} uit Veldhoven in de Klerksteeg achter de Maagd van Gent werd in 1595
lidmaat van de gereformeerde gemeente.\zn{\kr 98, p.~150, 24~maart 1595.} Hij
was linnenwever.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 47, f~CXIIII\vo, 28~mei 1609.} Op
17~juni 1597 trouwde hij te Utrecht (na op 1~juni ondertrouw te hebben
aangetekend te Haarlem) als weduwnaar met Mayken Pieters Stevens uit Antwerpen,
die in Utrecht woonde en eerder getrouwd was geweest met Bernaert Bastiaens.
Zijn nakinderen werden in 1598--1611 gereformeerd gedoopt. Hij kocht in 1606
voor \f450 een huis in de Breesteeg, dat hij in 1614 voor \f625
verkocht.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-35, f~CLXI, 10~februari 1606. \ora~76-41,
f~\2XC\vo, 3~december 1614. Vgl. \ora~76-42, f~XCVIII\vo, 21~juli 1615.} Samen
met zijn broer Denys trad hij in 1603 en 1609 op als neef van vaderszijde en
voogd van de wezen van wijlen Pieter Aelbrechts uit Dommelen.\zn{\nha, \ona\
Haarlem 42, f~\2XXIIII\vo, 8~juni 1603. \ona~47, f~LVI, 9~maart 1609.} Mogelijk
was hij identiek aan Pouwels Snoecx uit Veldhoven, die in 1606 zeven loten kocht
in de grote loterij.\zn{\nha, Oudemannenhuis Haarlem 3-63, no.~17.}
\item Pauwels Jans uit Weert was in 1603 getuige, toen zijn broer Gillis lidmaat
werd van de gereformeerde gemeente.\zn{\kr 99, p.~103, 10~oktober 1603.}
\item Pauwels Lenarts uit Helmond in Brabant, geboren rond 1562, legde in 1590
een verklaring af over de opdracht die hij had gekregen van een inwoner van
Hoorn om van daar twaalf ossen naar Leiden te drijven, wat hij net behulp van
zijn 20~jaar oude broer deed.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 8, f~\2XLVI, 25~april
1590.}
\item Pauwels Willems uit Dommelen was in 1603 een van de crediteuren van de
linnenwever Matheus Roelofs.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-34, f~CXXXVIII,
28~februari 1603.} Vermoedelijk is hij identiek aan de garenkoper Pauwels
Willems (zonder herkomstnaam), die in 1596 een van de schuldeisers was van de
failliete Bossche linnenwever Matheus Roelofs.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 78-5,
f~II$\rm^c$XVI\vo, 18~februari 1596.}
\item Pauwels Wilems, linnenwever uit Helmond, in 1583 op als voogd van de
verarmde weduwe Mary Jans uit Budel.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 31, f~CLII\vo,
12~december 1583.}
\item Pieter Ariaens uit Buel of Buyl in Brabant (Budel) werkte in 1584, 13~jaar
oud, als spoeler in de Kruisstraat en ontving wegens armoede een eenmalige
uitkering. Als vrijgezel trouwde op 14~december 1593 hij met Trynken Jory,
jongedochter uit Grave.
\item Pieter Adriaens uit Oirschot was bij Geertruyt Frans uit Gestel bij
Eindhoven vader van Alijdt Pieters. Geertruyt stierf omstreeks 1585 en liet geen
goederen na. Daarom bewees Pieter haar in 1610 voor haar moeders goed 1~Spaanse
reaal van achten ter waarde van 47~stuiver.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant
Ensched\'e O114, f~XXX\vo, 24~april 1610.} Pieter, die in Oirschot Van den
Heuvel heette, verkocht in 1611 namens zijn dochter en haar voogd Ruth Aerts
[uit Sint-Oedenrode] land te Oirschot.\zn{\rhce, \ora\ Oirschot 147B, f~175\vo,
7~februari 1611.}
\item Pieter Aelberts\zn{\nha, \ona\ Haarlem 47, f~LVI, 9~maart 1609; f~LVII,
7~maart 1609.}, linnenwever uit Dommelen, en Mayken Pieter Lambrechts uit Goch
(ook uit Weert geheten) testeerden in 1601 ten gunste van de langstlevende.
Pieter had twee broers: Aelbert Aelberts en wijlen Willem Aelberts. Getuige was
Goossen Willems uit Waalre.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 41, f~CXII\vo, 21~oktober
1601.} Deze was in 1603 voogd over de 1~jaar oude wees Pieter, zoon van wijlen
Pieter (overleden in april 1602) en Mayken, samen Pouwels en Denys Jans uit
Veldhoven als neven en naaste bloedvrienden {\em hier te lande\/} (dus in
Holland).\zn{\nha, \ona\ Haarlem 42, f~\2XXIIII\vo, 8~juni 1603. Vgl. \ona~47,
f~LVI, 7~maart 1609.} Mogelijk was hij identiek aan de linnenwever Pieter

Aelberts die in 1589 voor \f400 een huis aan het Groot Heiligland verkocht, in
1592 voor \f700 een huis in de Kleine Houtstraat kocht\zn{\nha, \sa\ Haarlem,
kast 19-169, f~145\vo. Kast 19-172, f~162. Kast 32-1, f~XLI. De linnenwever
Pieter Aelbrechts trouwde in 1590 met Aechte Everts: \ona\ Haarlem 8, f~\2XXXV,
16~april 1590.} en in 1593 voor \f1150 en de lasten van \f160 een huis kocht aan
de Ossenmarkt en dat in 1594 verkocht voor \f1350 en de lasten van
\f160.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-173, f~176. Kast 19-174, f~185.} In de
Kleine Houtstraat kocht Pieter Aelberts, zonder herkomstnaam, in 1595 een huis
voor \f750.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-175, f~101.} Een andere (?)
linnenwever Pieter Aelberts werd in 1593 aangesteld tot portier van de
Zijlpoort.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Rood 210, f~XCVIII, 19~juni 1593.}
%Pieter Aelberts, linnenwever, bewees in 1587 zijn getrouwde voorkinderen
%bij Neeltgen Gelmers hun moedersdeel.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 33, f~CXXXIX\vo,
%27~december 1587.}
\item Pieter Aelberts uit Eindhoven beloofde in 1594 aan zijn broer Willem te
Heemstede \f217:18:0 geleend geld terug te betalen.\zn{\nha, \sa\ Haarlem,
Restant Ensched\'e O114a, f~CXVII\vo, 15~september 1594.} Hij trouwde op
10~oktober 1603 als vrijgezel in de Korte Houtstraat met Catharina Cerstiaens,
jongedochter uit Heinsbroek, die op 28~juli 1619 hertrouwde met Bartholomeus
Jans uit Budel.
\item Pieter Eyns uit Son en zijn vrouw Diderixken Jans, lidmaten van de
gereformeerde gemeente, woonden in 1596 aan de Voldersgracht.\zn{\nha, \dtb\
Haarlem 47, p.~323, 1~december 1596.} Hun dochter Pijtertijen werd gereformeerd
gedoopt.
\item Pieter Ansems\zn{\rhce, \ora\ Woensel 275, f~147, 7~oktober 1598.} uit
Woensel trouwde met Sara Poolmans Dionisiusdochter. In 1606 stonden zijn broers
Gysbert en Ansem borg voor hem en zijn wezen bij wijlen Sara, toen zij te
Dordrecht de nalatenschap-Poolmans wilden liquideren.\zn{\nha, \ora\ Haarlem
78-7, f~CXLVI, 21~oktober 1606.}
%Denijs Pieters van Woensel\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Rood 463, no.~39,
%12~mei 1640. \ona~222, f~23, 15~augustus 1662.}, blauwwever, beloofde
%in 1642 een koopman \f400 te
%betalen voor geleverd garen.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 137, f~CVIII,
%22~juli 1642.}
\item Peter Thonen\zn{Aan Pieter Theunen, koopman van langgaren te Haarlem,
droeg in 1604 Aert Willems uit Veldhoven, linnenwever te Haarlem, al zijn
bezittingen over, behalve zijn weversalem (\nha, \ona\ Haarlem 71, ongef.,
28~februari 1604).} (aldus zijn handtekening) uit Weert assisteerde in 1603 Anna
van Heythuysen uit Weert, weduwe van Goort Coppens van Kelst, als
voogd.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 18, f~LXVII, 11~april 1603.} Jacob en Pieter
Thonen, broers, kooplieden te Haarlem, machtigden in 1602 Severijn van Kelst
[uit Weert], koopman te Rouen, om arrest te leggen op de bezittingen van Dirck
Jans, zoon van Jan Diricx.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 41, f~CLXXX, 12~maart 1602.}
Samen verkochten zij lang garen.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 78-7, f~VI\vo, 12~maart
1603.} Als Pieter Thonen uit Goch handelde hij in 1603 als
garenleverancier.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 78-7, f~XL\vo, 4~november 1603.} In
1604 stond Jacob borg voor zijn broer Peter, toen deze een bij gerechtelijke
uitwinning van de linnenwever Jan Patijn verkregen opstal verkocht voor
\f1000.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-35, f~XXXVI\vo, 26~december 1604.} Hij woonde
in de Schagchelstraat, toen hij in 1607 een lot kocht onder het motto: {\em Wilt
met het vagevur niet te veele gecken, ofte onse vader soude ons met de voeten
er in trecken\/}.\zn{\nha, Ouemannenhuis Haarlem 3-70, no.~104.}
%INVULLEN:rol in Silezi\"e bij Zimmermann en \nha, \sa\ Haarlem, Restant
%Ensched\'e O114b, f~CI\vo, 16~december 1613.
Waarschijnlijk was hij identiek aan Peter Toonen, die op 10~maart 1599 te Goch
een zoon Franciscus liet dopen; ook zijn broer Jacob woonde eerst te Goch en dan
te Haarlem. Als volwassen geworden kinderen komen in aanmerking:

\bkk{0}
\item Elisabeth Thonen (Teunen) uit Goch trouwde\zn{\nha, \ona\ Haarlem 51,
f~CXCVII\vo, 26~september 1617.} op 10~oktober 1617 met Hans de Gast. Hans
kwam uit Brugge en testeerde met Elisabeth in 1625, waarbij hij zijn
voordochter Agneet de Gast en haar man Pouwels Beeckaert bedacht.\zn{\nha,
\ona\ Haarlem 96, f~IIII, 2~oktober 1625. (Paulus Bekaert (dezelfde?) was
in 1614 koopman te La Rochelle: \gaa, \ona\ Amsterdam 135, f~159\vo, 19~juni
1614.)} Agneets moeder was Geertruyt Sas uit Eindhoven.
\item Catharijna x Cristiaen Jan Wijnants, xx Lambrecht Pondt
\ekk
%INVULLEN:\gaa, \ona\ Amsterdam 150, f161, 4~december 1617: Wijnant Wijnants
%insinueert Pieter Teunen (wisselprotest).
%Jehan Wijnants was in 1596 een van de belangrijkste kooplieden in Silezisch
%garen van Haarlem, evenals de rond 1564 geboren Pieter Theunen\zn{\nha,
%Gildenarchieven Haarlem 332, {\em Dit syn de namen\/}, z.d. \nha, \ona\ Haarlem
%76, f~XXIX, 10~februari 1605. \ora\ Haarlem 78-5, f~\2XIIII\vo, 7~februari
%1596.} (Peer Anthonis Goyer), met wie Sara een tweede huwelijk sloot.\zn{\nha,
%\ona\ Haarlem 11, f~\3II, 3~januari 1596; f~\3LXV, 2~maart 1596.} In 1613
%woonde zij met hem te Amsterdam.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e
%O114b, f~C\vo, 19~november 1613.} In 1622 kocht zij als weduwe voor \f4200 een
%huis in de
%Zijlstraat\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-47, f~\2LXXXIIII, 5~juni 1622.}, wat
%misschien het moment van terugkeer naar Haarlem markeerde.
%INVULLEN:Pieter Anthonis de Goeyer\zn{Broer van Willem Anthonis de Goyer uit
%Amersfoort en zoon van Bartels Goyer: \nha, \ona\ Haarlem 18, f~CXXIIII,
%22~juli 1603.} is wijlen in 1610 en heeft
%kinderen.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 81, f~LXXXVII\vo, 25~juni 1610.}
%INVULLEN:aan Pieter Theunen, koopman van langgaren TE Haarlem, droeg in
%1604 Aert Willems uit Veldhoven, linnenwever te Haarlem, al zijn bezittingen
%over, behalve zijn weversalem.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 71, ongef.,
%28~februari 1604.} SCHEIDT PT uit Weert van PTGoyer.
\item Pieter Aertssen van bij Eindhoven werkte in 1586 als spoeler bij Reynert
Jans. Hij was toen 15~jaar oud en armlastig.\zn{\nha, Burgerweeshuis Haarlem 6,
f~XXXVI.}
\item Pieter Caerle uit Woensel trouwde op 9~mei 1600 als vrijgezel uit
Eindhoven met Hendrica Jochims uit Steenwijk, weduwe van Dirck Thuenis. Zij
woonden aan de Bakenessergracht. In 1602 machtigde hij zijn zwager Henrick
Strijbos te Woensel om enkele van zijn ouders ge\"erfde rentebrieven te
verkopen.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 42, f~XV\vo, 17~juli 1602.}
\item Pieter van Dorne, jonggezel uit Haerelbeecke (Aarle-Beek of Harelbeke)
buiten de Kruispoort, trouwde op 27~december 1609 met Paulina Jans uit \db\ in
de Magdalenasteeg, weduwe van Dirck Aertssen.
\item Pieter Gillis, weduwnaar uit Eindhoven in de Oude Doelstraat,
trouwde\zn{\nha, \ona\ Haarlem 41, f~XXIX\vo, 17~maart 1601.} op 18~maart 1601
met Trynken Gerrits, jongedochter uit Heinsberg in de Korte Zijlstraat.
\item Pieter Emmericx\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-2, ongef., 8~augustus 1588.} of
Eymberts, linnenwever uit Veldhoven (ook afkomstig van Eindhoven genoemd) kocht
in 1590 voor \f1800 het huis De Ploeg in de Kruisstraat.\zn{\nha, \ora\ Haarlem
78-5, f~\2LVI, 17~januari 1595. \ora\ Haarlem 76-31, f~XIIII, 17~januari 1595.
\ora~78-6, f~LI, 27~augustus 1597.} Hij testeerde in 1599.\zn{\nha, \ona\
Haarlem 39, f~\2VII\vo, 11~juni 1599.} In 1601 verkochten zijn dochter Alidtgen
Pieters, weduwe van Jan Dielen [uit Valkenswaard], en haar kinderen het huis
voor \f1400.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-33, f~XXVIII, 19~januari 1601.} In 1607
kocht hij voor \f525 een huis in de Hagestraat op de hoek van de Hondensteeg,

dat hij in 1609 voor \f740 verkocht.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-36, f~CI\vo,
20~augustus 1607. \ora~76-37, f~LXXIIII\vo, 17~februari 1609.}
\item Peter Geryts uit Steephout (Stiphout), linnenwever, testeerde in 1591 op
zijn ziekbed in de Magdalenasteeg ten gunste van zijn collaterale verwanten.
Zijn zus Geertgen kreeg \f100 en al zijn goederen in Brabant. Jan Geryts, zijn
halfbroer, kreeg zijn weefgetouw, zijn beste mantel, zijn Danziger kist en al
zijn boeken. Aan Jan Pieters, zijn spoeler, vermaakte hij \f20 om het vak
(linnenweven) te leren plus zijn slechte mantel, zijn zemen broek, twee zemen
wambuizen, zijn slechte zwarte broek en zijn kousen. De fondsen voor de
Brabantse en de Vlaamse armen bedacht hij met elk \f6. Al zijn resterende
goederen in Holland waren voor de armen van de doopsgezinde gemeente.\zn{\nha,
\ona\ Haarlem 35, f~CLXXV\vo, 2~juli 1591.}
\item Pieter Govaerts Schampers, jonggezel uit Eindhoven in de Achterstraat,
trouwde op 25~november 1597 met Aelken Thijs, jongedochter uit Amsterdam in de
Hagelstraat (Hagestraat). Hij was een zoon van Goort Gerrits Schampers uit
Eindhoven, linnenreder en koopman te Haarlem, en van Katheline Henrick Goossens.
Op 20~september 1598 trouwde hij met Grietken Crijnen, jongedochter uit Haarlem,
en woonde toen in de Raamstraat. Met haar vestigde hij zich te Harlingen. Zij
keerden in mei 1625 met zijn vrouw Grietgen Quirijnen terug naar Holland. Als
zijn weduwe vestigde Grietken zich weer te Harlingen, waar zij in 1628 een huis
huurde aan de zuidzijde van de Schritse.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 132, f~XXI,
28~augustus 1628.}
\item Pieter Govaerts Ketelaers\zn{\nha, \ona\ Haarlem 132, f~XCI, 19~maart
1620.}, vrijgezel uit Leende, geboren rond 1566, trouwde op 15~februari 1594
met Isabel van der Walle, jongedochter uit Antwerpen. In 1595 werd hun dochter
Maria gereformeerd gedoopt, in 1597 hun zoon Govert\zn{Hij was mogelijk identiek
aan Govert Pieters van Leendt, die in \f430 een huis in de Keizerstraat kocht
(\nha, \ora\ Haarlem 76-49, f~\2XV, 24~december 1624).}, in 1600 hun dochter
Cathalina en in 1602 hun zoon Jacob. Dochter Maycken Pieters trouwde met Daniel
Pieters te Leiden en was wijlen in 1635. Pieter Govaerts approbeerde in 1635 het
kindsdeel dat Daniel aan diens 15~jaar oude zoon Pieter verstrekte.\zn{\nha,
\ona\ Haarlem 62, f~227, 27~maart 1635.}
\item Pieter Gorissen uit Walre (Waalre) werkte in 1586 als spoeler bij Goosen
Willems [uit Waalre] aan de Bakenessergracht. Hij was 13~jaar oud, verdiende per
jaar \f8, een paar schoenen en een hemd, genoot gratis slapen en bewassing en
was armlastig.\zn{\nha, Burgerweeshuis Haarlem 6, f~LI.}
%\item Pieter Henricx uit Breugel trouwde met Janneke Welte, die in 1605
%als weduwe samen met hun dochter Thomasgen Pieters (gehuwd met Melchior
%Schermuts) en schoondochter Heylken Jans (weduwe van Lucas Pieters) de
%nalatenschap van de laatste verrekenden.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 44,
%f~CLXXVI, 9~juli 1605.}
%INVULLEN: waarom %%%?
\item Pieter Henrixs uit Breugel en Maijken Marijns lieten in 1609 hun dochter
Janneken gereformeerd dopen.
\item Pieter Hendricx\zn{\nha, \ona\ Haarlem 32, f~\2XIIII, 1~april 1586.},
linnenwever uit Eindhoven, geboren rond 1542, werd in 1583 lidmaat van de
gereformeerde gemeente. Zijn getuige was Reinier Willems [uit Gestel].\zn{\kr
98, p.~39, 25~november 1583.} Voor \f400 verkocht hij in 1586 een huis op de
hoek van de Oude Gracht en de Achterkamp.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-27,
f~CXCIX\vo, 25~november 1586.} Hij was in 1591 getuige bij het huwelijk van
Hubrecht Henricx Trompetter, linnenbleker uit Grave.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 10,
f~\2LXXXV, 25~november 1591.} In 1618 legde hij als 80~jarige een verklaring
af.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 89, f~CXLIII, 3~oktober 1618.}

\item Peter Henricx\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Resant Ensched\'e O114a, f~XX,
28~maart 1593.}, schoenmaker uit Gestel in de Grote Houtstraat, geboren rond
1563, getuigde in 1593 bij het testament van Willem Willems uit Leende.\zn{\nha,
\ona\ Haarlem 36, f~C, 10~september 1593.}
\item Pieter Henricx uit Heeze en Geertgen Joris lieten in 1594-1599 hun drie
kinderen gereformeerd dopen.
\item Pieter Henricx uit Helmond was in 1587 getuige bij het aannemen van
Hendrick van Asten, linnenwever uit Helmond, als gereformeerde lidmaat.\zn{\kr
98, p.~73, 3~juli 1587.}
\item Pieter Henricx\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-5, f~137\vo, 27~januari 1626.
\ora~76-41, f~LXXXIIII, 18~maart 1613. \ora~76-52, f~CI, 18~mei 1629. \ora~78-9,
f~\2I, 11~augustus 1615. \ona\ Haarlem 36, f~CLXI\vo, 20~januari 1594.}, {\em
lywatier\/} en garenkoper uit Strijp, geboren rond 1555, kocht in 1591 voor
\f952 een huis op de Krocht (voorheen van het Catharijnenconvent) van Joachim
Willems uit Eindhoven\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-29, f~LXXVI\vo, 31~december
1591. \sa\ Haarlem, kast 19-171, f~196.} en verkocht in 1593 voor \f300 en de
lasten van \f115 een kamer op de Krocht.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-173,
f~174\vo. \ora\ Haarlem 76-30, f~III\vo, 5~januari 1593.} Als garenkoper werkte
hij onder meer in opdracht van Jaspar en Baltasar Coymans, kooplieden te
Amsterdam.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 78-7, f~CXV, 6~februari 1606.} In 1606 werd
hij benoemd tot executeur-testamentair van Ruth Laurens uit Eindhoven.\zn{\nha,
\ona\ Eindhoven 45, f~LXIII, 27~mei 1606.} Hij was een broer van Thomas Henricx
uit Strijp, eveneens koopman te Haarlem. Met zijn zieke vrouw Willemtgen
Reynerts uit Gestel maakte hij in 1617 een testament. Na het overlijden van de
eerste zou elk van de kinderen (Janneken, Willem, Mayke, Henrick, Anneken en
Peter) \f200 ontvangen. Huybert Janssen uit Zeelst was getuige.\zn{\nha, \ona\
Haarlem 87, f~CXII, 9~augustus 1617.} Ziek te bed in zijn huis aan de Krocht
testeerde hij nogmaals in 1625: de armen van de gereformeerde gemeente kregen
\f150, de gemene armen \f50, zoon Henrick kreeg een prelegaat van \f1200, de
kinderen van zijn overleden zoon Willem (Magdalena, Regnier, Jacob en Cathalina)
kregen samen \f1200, hoewel hun vader al meer dan zijn erfdeel had opgesoupeerd
en de kinderen zich onbehoorlijk hadden gedragen tegen Pieter, die hen had
opgevoed en onderhouden; universele erfgenamen werden zijn kinderen Henrick,
Anneken, Mayken en Janneken (de twee laatsten als moeders van hun kinderen, maar
zij behielden het vruchtgebruik). Zoon Henrick, zwager Joannes Flaminck en
halfbroer Willem Henricxs van Strijp werden belast met de administratie van de
nalatenschap.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 96, f~\2XCV, 29~december 1625.} De
kinderen\zn{\nha, \ona\ Haarlem 98, f~CXXXIIII, 3~augustus 1627.} Janneken,
weduwe van Thobias Vercoilge, en Maycken, weduwe van Abraham de Cremer,
verkochten in 1635 aan hun broer Henrick Pieters van Strijp voor \f1702:10:0 hun
helft in het huis op de Krocht, waarvan hij de wederhelft bezat.\zn{\nha, \ora\
Haarlem 76-55, f~\2LXXII, 21~maart 1635.} Pieter en Willemtgen hadden hun
kinderen gereformeerd laten dopen (1584--1602) en Willemtgen was in 1583 met
attestatie van Zaltbommel lidmaat geworden.
%Henrick Pieters van Strijp (1590--1639) x 1618 Adriana Croes
%(1599--1656), dochter van
%Vincent Croes en Catharina Moens. 5 kinderen, o.a. Maria
%(1627--1707) x Eduard Wallis. Familie Van Strijp uit \db.
\item Pieter Heyndricks, timmerman uit Tilburg, trouwde in 1609 met Tryntgen
Lodewycxs, weduwe van Jacob Dircx. Zij woonden toen buiten de
Kruispoort.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 22, f~\2XXXVII\vo, 15~juli 1609.}
\item Pieter Henricx, linnenwever uit Waert (Weert, Valkenswaard), geboren in
1566\zn{\nha, \ona\ Haarlem 79, f~XV\vo, 23~januari 1608.}, verkocht in 1592
voor \f35 en de last van \f100 zijn recht in de kamer en de zomerkeuken in de
Ravelingssteeg, die levenslang gebruikt werden door Sytgen Bloemers uit Weert;
hij verkocht hem in 1605 voor \f350.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-172,

f~184\vo. \ora\ Haarlem 76-29, f~CLII\vo, 9~juli 1592. \ora~76-35, f~XCI,
27~maart 1605.} In dezelfde steeg verkocht hij in 1595 een nieuw huis voor
\f300.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-175, f~211. \ora\ Haarlem 76-31, f~CXVII,
11~december 1595.}
\item Pieter Hendricx stond tegen 1600 op de voordracht van Brabantse
linnenreders om keurmeester van het garen te worden. In het begin van de
zeventiende eeuw was hij factoor of koopman van garen; hij woonde toen aan de
Oude Gracht bij het Raaksbruggetje.\zn{\nha, Gildenarchieven Haarlem 332,
voordracht, z.d.; Naamlijst van factoors of garenverkopers, z.d.} Mogelijk was
hij identiek aan Pieter Henricxs, linnenwever, die in 1586 voor \f400 een huis
verkocht aan de Oude Gracht.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-166, f~155.} Ook
komt hij in aanmerking voor identificatie met Pieter Henricx, koopman, geboren
rond 1566, die als zwager van Gerrit Dircx Schepers in linnen handelde op
Spanje.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 73, f~LXIII\vo, 23~augustus 1602; f~LXXVII,
16~september 1602; f~CXXX, 2~december 1602. Vgl. \ona~35, f~LXX\vo, 21~augustus
1591.} Als hij een broer was van Gerrits vrouw, heette hij Van Opstal en kwam
hij uit Weert. In 1588 liquideerden Pieter, Michiel en Lysbeth Henricx van
Opstal (de laatste gehuwd met Gerrit Schepers) de nalatenschap van hun vader te
Weert.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 33, f~\2XVII\vo, 6~augustus 1588.} Deze, Henrick
van Opstal te Weert, had in 1580 een ge\"eviceerd huis te Haarlem
verkocht.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-26, f~XXIX\vo, 28~november 1580.}
\item Pieter Hendrix, jongman uit Zeelst in Brabant, woonachtig in de
Gasthuisstraat bij de Blauwe Colomme, werd in 1602 lidmaat van de gereformeerde
gemeente.\zn{\kr 99, p.~85, 12~juli 1602.}
\item Peeter Harmans uit Soerendonk aan de Houtpoort werd in 1609 lidmaat van de
gereformeerde gemeente.\zn{\kr 99, p.~174, 15~april 1609.} Hij was linnenwever.
Samen met zijn zieke vrouw Anneken Jans uit Helmond testeerde hij in 1609. Zij
woonden aan de stadsvesten bij de Grote Houtpoort.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 47,
f~CLVI\vo, 11~september 1609.} Op 2~april 1606 waren zij als vrijgezellen
getrouwd. Op 17~januari 1610 hertrouwde hij met Margrieta Jans uit Antwerpen.
\item Peter van Hout(e) de oude\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-3, f~103\vo,
21~september 1599. \ora~78-4, f~XXIIII, i.m., 3~december 1584.} uit Leende,
linnenkoper die onder meer op Spanje handelde\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-2,
ongef., 11~oktober 1589. \ona\ Haarlem 12, f~XXXVIII, 3~maart 1597.}, poorter
van Haarlem, woonde in 1588 in het huis van Jacob Willems Slot. Hij stelde zich
toen garant voor Henrick Wouters uit Vught in diens proces tegen Maerten Lucas
uit Helmond.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-2, ongef., 10~oktober 1588.} In hetzelfde
jaar exporteerde hij uit de meierij Den Bosch een lading schors en 9~stukken
rood, ongevouwen lijnwaad.\zn{\arab, Rekenkamer 23520, f~LXII\vo, 13~augustus
1588.} Hij was in 1590 getuige van Pieter Thomas uit Eindhoven.\zn{\nha, \ona\
Haarlem 34, f~II$\rm^c$XI\vo, 26~september 1590.} Als Peter van Houte den ouden
van Leende getuigde hij in 1594 bij het testament van de weduwe van Joachim van
Eyck uit Oss.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 36, f~CLXXVII, 19~februari 1594.} In
hetzelfde jaar was hij lid van het kloveniersgilde.\zn{\nha, Schutterij Haarlem
29-1, f~15.} Naast Ansem Jans uit Dommelen kocht hij in 1591 een huis langs de
Raaks, waarvoor hij \f1852 beloofde te betalen aan de burgemeesters van
Haarlem.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 78-4, f~II$\rm^c$XCVI, 31~juli 1591.} In
hetzelfde jaar beloofde hij het erf van het Zijlklooster, door hem verkocht aan
Ansem Jans, nog voor de winter te zullen laten bebouwen.\zn{\nha, \sa\ Haarlem,
Rood 210, f~LXIIII\vo, 21~augustus 1591.} In 1592 verkocht hij voor \f742 aan
Jan Gerrits uit \db\ een huis in de Korte Zijlstraat.\zn{\nha, \sa\ Haarlem,
kast 19-172, f~173. \ora\ Haarlem 76-29, f~CXXV\vo, 7~maart 1592.} Aan Rutgert
Adriaens en Huybert Henrick Trompetter [uit Grave, linnenbleker] verkocht hij in
1593 een huizing in het klooster van de Zijl voor \f355 en de lasten van
\f1710.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-173, f~180. Rutgert was in feite Ruth
Laurens uit Eindhoven -- zie aldaar.} Als Pieter Pieters, vrijgezel uit Leende
in Brabant, trouwde Van Hout op 23~februari 1588 met Truyken Reyners\zn{Mason,

{\em Gens Van der Scuylen\/}, 32, 125.}, jongedocher uit Gestel (ook genoemd van
Eindhoven). En als Pieter Pieterss van Houtte uit Leende in het Zijlklooster
werd hij in 1593 aangenomen als gereformeerd lidmaat.\zn{\kr 98, p.~126,
8~januari 1593.} Kort nadien verhuisde hij naar Utrecht\zn{\nha, \ora\ Haarlem
47-3, f~XXIIII, 31~juli 1597. \dtb\ Haarlem 47, f~301, 11~september 1594.}, waar
hij in 1604 woonde met zijn vrouw Geertruyt Willem Pouwels Deelen; hij
procedeerde toen voor de Raad van Brabant te \dh\ tegen het dorpsbestuur van
Leende.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 75, f~XXVII, 23~februari 1604.} Als weduwe
verkocht zij in 1607 samen met haar zonen Jan en Pieter van Houte aan Anna
weduwe Pieter Thomas uit Eindhoven een erfrente op het corpus van Leende,
ge\"erfd van haar vader.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 78, f~LXXVIII\vo, 21~april
1607.} Zoon Pieter van Hout\zn{\nha, \ona\ Haarlem 62, f~111, 12~september 1634;
f~117, 21~september 1634; f~118, 28~september 1634.} woonde te Utrecht, toen
deze op 10~december 1630 te Haarlem trouwde met Maria Verschuyl uit Haarlem,
weduwe van Reynier Thomas, en was later wijnkoper in De Druif te Haarlem; Maria
trouwde in derde echt met Rogier Veralleman. Dochters uit het eerste huwelijk
van Pieter van Houte waren Susanneken en Maycken.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 85,
f~XLIII, 5~april 1614.}
%INVULLEN:26~oktober 1593 doop van Pieter, zoon van Pieter van Houtte en Truyken
%Reyniers. Getuigen: Pieter van Houtte de oude en Styn Reyniers.
\item Pieter Jacobs, jonggezel uit {\em Sint Uenrade\/} bij \db\
(Sint-Oedenrode), trouwde op 26~juli 1580 met Machtelt IJsbrantss, jongedochter
uit Deventer. Hij woonde {\em op Spijckers bloick\/}, zij in de Jacobijnesteeg.
In woonde hij in de Margarethastraat en werd hij lidmaat van de gereformeerde
gemeente.\zn{\kr 100, p.~114, 22~maart 1617.}
\item Pieter Jacobs, jongman uit Veldhoven in Brabant, woonachtig in het
Crayenest bij Goort Roelofs [uit Aarle-Beek] tegenover de brug, werd in 1587
lidmaat van de gereformeerde gemeente. Getuige was Jan Gerrits uit
Veldhoven.\zn{\kr 98, p.~77, 3~juli 1587.} Hij trouwde Op 1~maart 1588 als
jonggezel met Trijn Jans, jongedochter uit Vreden in het sticht van Munster. Hij
was linnenwever.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-2, ongef., 23~augustus 1592; 20~juli
1593.} Tot in 1603 werden kinderen uit dit huwelijk gedoopt. Hun dochter Anneken
en haar broers en zusters verkochten in 1615 het huis met hof en aangelag aan
het Schoot onder Veldhoven dat zij hadden ge\"erfd van hun grootvader Jacob
Jans.\zn{\rhce, \ora\ Veldhoven c.a. 9, f~44, 12~september 1615.}
%\item Pieter Jans, linnenwever, kocht in 1589 een nieuw getimmerd huis
%aan de Oude Gracht voor \f436.\zn{\nha, \sa\ Haarlem,
%kast 19-169, f~151.} In 1592 kocht hij {\em een
%bruyckwaer\/} van een poort.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast
%19-172, f~181.}
\item Pieter Jans, jongman uit Duersen in Brabant (Deurne), inwonend bij Goort
Roelofs [uit Aarle-Beek] in het Crayenest, werd in 1588 lidmaat van de
gereformeerde gemeente.\zn{\kr 98, p.~86, 7~oktober 1588.} Hij trouwde op
15~januari 1591 als vrijgezel met Paulina Vinck, jongedochter uit Roeselare. In
1591--1608 lieten zij acht kinderen dopen.
\item Pieter Jans uit Eindhoven en zijn vrouw Marytgen Michiels uit Fucht in
Brabant (Vught) procedeerden in 1583 tegen Jelisgen Heynricx uit
Eindhoven.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-1, p.~595, 5~juli 1583.} Zij waren op
10~oktober 1582 getrouwd. Mogelijk waren zij identiek aan Peter van Eindhoven en
Maria, die in 1586 met attestatie van Grave lidmaten werden van de gereformeerde
gemeente. Zij woonden aan de Oude Gracht tussen de twee Kampen.\zn{\kr 98,
p.~60, 8~oktober 1586.} In 1584 werd Jelisgen, dan weduwe, aangenomen als
lidmaat van de gereformeerde gemeente.\zn{\kr 98, p.~45, 3~oktober 1584.} Zij
hertrouwde als Gillisken Hendricxs uit Eindhoven op 22~november 1588 met Moijses
Jans, weduwnaar uit Eindhoven.

\item Pieter Jan Vrients\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-3, f~III\vo, 6~februari 1597;
f~41\vo, 27~juli 1598; f~83\vo, 24~maart 1599. \ora~78-6, f~LXXXVIII, 2~april
1598 (`Pieter Vrients uit \db'). \ona\ Haarlem 33, f~CLXX, 5~april 1588.
\ona~46, f~LXXV\vo, 8~september 1607. Melssen, {\em Het register van de
cijnzen\/}, 38, 39. Melssen, {\em Kohieren van de honderdste penning van
Eindhoven\/}, 36, 39; vgl. 151.} (Vrints) uit Eindhoven, geboren rond 1525,
wordt voor het eerst te Haarlem gezien in 1583, als hij als linnenkoopman of
-reder de magistraat adviseert over de afmetingen van de linnen
stoffen.\zn{\nha, Gildenarchieven Haarlem 168, 1583.} Met zijn vrouw Peterken
Henrick Ceelen, met wie hij in de Schagchelstraat woonde en die eveneens
afkomstig was van Eindhoven, testeerde hij in 1595. Zij was ziek. Getuigen waren
Anthonis Weerts en Hendrick Wijnmans, eveneens beiden van Eindhoven.\zn{\nha,
\ona\ Haarlem 53, f~1, 9~februari 1595.} Toen hij in 1595 lidmaat werd van de
gereformeerde gemeente, woonde Pieter {\em int Wapen van Brabant\/} in de Grote
Houtstraat.\zn{\kr 98, p.~148, 24~maart 1595. Vgl. Oudemannenhuis Haarlem 3-22,
no.~73: Jan Joosten woont in 1606 in het Wapen van Brabant.} Dat huis kocht hij
in dat jaar voor \f3200.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-175, f~203\vo. \ora\
Haarlem 76-31, f~LXXXIII\vo, 31~maart 1595.} Pieter Vrients was koopman; in 1596
inde hij een schuld te Rotterdam.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e
O114a, f~II$\rm^c$XXII\vo, 13~mei 1596.} Hij was wijlen in 1600. Zijn
kinderen\zn{\rhce, \ora\ Eindhoven 1583, f~142, 1~augustus 1617. \nha, \ora\
Haarlem 47-3, f~137, 7~november 1600; f~165, 4~februari 1605. \ora~82-1,
f~XI\vo, 8~juni 1601. \ona\ Haarlem 71, f~XXX\vo, 7~september 1601.} waren Jan
(geboren in 1565), Aert (zie hierboven), Henrick (wijlen in 1601), Janneken,
gehuwd met achtereenvolgens Willem Jochems uit Tongelre en de in 1554 geboren
Henrick van Wassum of Wessem, garenkoper op de hoek van de Zijlstraat en de Oude
Gracht, waar de drie vergulde twijnbossen uithingen\zn{\nha, \ona\ Haarlem 21,
f~II$\rm^c$II\vo, 21~april 1610. \ona~126, f~75, 11~oktober 1625. \sa\ Haarlem
32-13, f~XI\vo. \rhce, \ora\ Eindhoven 1582, f~40, 18~september 1609; f~40\vo,
19~september 1609; f~54, 29~oktober 1609. \na, Hof van Holland 614, no.~181,
28~november 1606.}, Maijcken (in 1601 de moeder van Jan van Leeuwen de jonge) en
Niesgen, gehuwd met Lenaert Willems uit Eindhoven. Zij verkochten in 1601 voor
\f2810 het huis in de Grote Houtstraat.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-33, f~XXIIII,
20~februari 1601.} Niesgen was ontevreden over de laatste wil van haar vader en
zei dat het {\em een Judas testament was ende alle Judassen geweest waeren die
over tselve testament gestaen hadden\/}.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 71, f~XXXI,
7~september 1601.}
\item Pieter Janss uit Eindhoven, woonde in 1606 in bij Jacop Brusselman uit
\db\ in de Nauwe Appelaarsteeg.\zn{\nha, Oudemannenhuis Haarlem 3-20, no.~74.}
In verkocht Sara, weduwe van (dezelfde?) Peter Jans voor \f275 een huis bij de
Woenselsepoort te Eindhoven.\zn{\rhce, \ora\ Eindhoven 1585, f~72, 15~januari
1627.}
\item Pieter Jans uit Gemert was in 1601 22~jaar oud.\zn{\nha, \ona Haarlem 71,
f~XXX\vo, 7~september 1601.}
\item Pieter Jans Schipper uit Gestel kocht in 1594 voor \f450 een huis op
Bakenes.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-174, f~179\vo.}
\item Pieter Jans uit Hees uit Brabant (Heeze) aan de Voldersgracht, 16~jaar
oud, verdiende in 1583 niet meer dan 4\half~stuiver per week en kreeg een
eenmalige armenuitkering.\zn{\nha, Burgerweeshuis Haarlem 6, f~IX.}
\item Peter Jans\zn{\nha, \ona\ Haarlem 46, f~II$\rm^c$XXIX, 27~augustus 1608
(Pieter Jans uit Helmond is getuige bij het testament van Daniel van Geruwen
[uit Helmond]). \ona~84, f~CXLVI, 17~december 1613. \ora\ Haarlem 47-3, f~205,
25~september 1603. \ora~78-9, f~CXV, 12~mei 1614.}, linnenwever uit Helmond,
geboren rond 1562, en zijn vrouw Belyken Lamberts alias Lieffers\zn{\nha, \ona\
Haarlem 84, f~CXLVI, 17~december 1613.} uit Goch testeerden in 1594. Getuigen
waren Goert Willems uit Schijndel en Jan Rutgers uit Geldrop, linnenwevers te

Haarlem.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 36, f~CXCII, 9~maart 1594.} Zijn schoonzus,
Styntgen Lamberts, was gehuwd met Jan Goverts, schout van Velsen, en zijn zwager
Wolter Lamberts alias Lyffers woonde te Sneek. Zij verkochten in 1609 hun deel
in het huis aan een gracht te Sneek, {\em daer den blauwen cloot
uytsteeckt\/}.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 80, f~XXXIII, 23~februari 1609. Vgl.
\ona~40, f~CXXVII, 1~mei 1600.} Wellicht was Peter dezelfde als Peter Jan
Hermans uit Helmond te Haarlem, die in 1592 getuigde bij de overdracht van het
moederlijke erfdeel van de wezen van Jan Thonis, linnenwever uit Weert te
Haarlem.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 35, f~II$\rm^v$LI, 26~december 1592.} In 1603
machtigde hij mede namens de kinderen van wijlen Aert Jan Hermans en Meriken van
Geffen, Styntgen Lamberts, weduwe van zijn broer Adriaen Jans, en haar kind,
samen met Jan en Herman Janss, allen kinderen en erfgenamen van Jan Hermans en
Lysken Aerts, hun oom Huybert Harmens te Weert om een deel van een huizing en
erf buiten Helmond te verkopen.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 42, f~CLXV\vo, 1~maart
1603. \rhce, \sa\ Helmond 3818, p.~38, 14~juli 1603.} In 1604 en 1606 handelde
hij als oom en voogd van de wezen van Bartelt Henricx uit Blaarthem en Metgen
Jans Harmans uit Helmond.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 78-7, f~LXI, 4~juni 1604;
f~CXLVI\vo, 1~november 1606.} Pieter Jans alias Hermans kocht in 1606 31~loten
voor het oudemannenhuis.\zn{\nha, Oudemannenhuis Haarlem 3-17.} Voor \f475 kocht
hij in 1608 een huis in de Korte Houtstraat.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-36,
f~\3XVIII\vo, 18~december 1608. Vgl. \ora~78-9, f~\2XLIIII, 19~april 1616.} Van
Pieter Jans zijn twee kinderen bekend, die in het testament van hun nicht
Elisabeth Jans van Helmond in 1636 elk \f50 kregen toegewezen:\zn{\nha, \ona\
Haarlem 165, f~380, 15~oktober 1636.}
\bkk{0}
\item Jan Pieters Helmont werd bij Heyltgen van Bronckhorst vader van Pieter
Jans Helmont, die in 1659 afreisde naar Oost-Indie. Hij verrekende met
Claes Pieters Helmont, oom en voogd van zijn broer Abraham Jans
Helmont.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 207, f~132, 18~december 1659.} Zij erfden van
hun oom Isaack van Bronckhorst onder meer een deel van een huis in de
Bogaardstraat op het Klein Heiligland.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 208, f~195, 6~mei
1661. \ona~240, f~284\vo, 17~december 1659.} In 1671 waren de families
Bronckhorst en Hellemont Abrahams erfgenamen. Pieter, Hillebrant, Jan en en de
bejaarde dochter Lijsbeth Claes Helmont verklaarden dat Grietje Wessels, weduwe
van Claes Pieters Hellemont, mede-erfgenaam, rekening en bewijs had gedaan van
de nalatenschap.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 356, deel~18, no.~6, 6~januari 1671.}
\item Claes Pieters Helmont werd in 1645, 1646, 1648, 1650, 1652 en 1653 benoemd
tot keurmeester van het lange garen namens de blauwreders\zn{\nha, \sa\
Haarlem, Rood 220, f~360, 17~maart 1645. Rood 221, f~71, 21~maart 1646. Rood
222, f~67\vo, 14~april 1648. Rood 223, f~47\vo, 22~maart 1650; f~224, 19~maart
1652. Rood 224, f~61, 31~maart 1653. Vgl. Gildenarchieven Haarlem 165, {\em
Notitie van eenige voornaeme en seer bequaeme reeders\/}, z.d.} en in 1647
namens de blauwreders lid van de commissie die besolgneerde over het verbeteren
van de blauwweverij.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Rood 222, f~16.} Bij Grietje
Wessels was hij vader van Jan\zn{\nha, \ona\ Haarlem 211, f~166, 28~mei 1664.
\ora\ Haarlem 76-84, f~8, 10~januari 1680.}, zijdereder, Pieter\zn{Hij was in
1669 lid van de Nieuwe Doelen (\nha, Schutterij Haarlem, ongef., sub Nieuwe
Doelen, kapitein Jonas de Jongh, tweede korporaalschap).}, Hillebrant\zn{Hij
werd in 1669 benoemd tot vinder van de zijdenlintreders (\nha, \sa\ Haarlem,
Rood 228, f~484\vo, 24~augustus 1669). In 1669 was hij rotmeester bij de Nieuwe
Doelen (Schutterij Haarlem 32, ongef., sub Nieuwe Doelen, kapitein Mattheus
Schatter, derde korporaalschap). Van zijn ouders erfde hij een huis aan de
Raamgracht dat hen was vermaakt door Belijtje Jaques Hooft; in 1697 belastte hij
het met \f500 (\ora\ Haarlem 78-26, f~106, 4~maart 1697).} en Lijsbeth Claes
Hellemont (ongehuwd in 1671).
\ekk
\item Peter Jans\zn{\nha, \ona\ Haarlem 42, f~XXVI\vo, 28~juli 1602.},
linnenwever uit Oorle (Oerle), was in 1600 getuige bij het testament van Wolter
Lamberts Lyeffers\zn{\nha, \ona\ Haarlem 40, f~CXXVII, 1~mei 1600.} (wiens zus

Beeliken was gehuwd met Pieter Jans uit Helmond) en wordt te Haarlem in 1603
vermeld met zijn zoon Jan.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-3, f~208, 8~november 1603.}
\item Pieter Jans uit Ryxtel (Rixtel), poorter van Haarlem, was in 1605 getuige
bij het testament van Adriaen Roelofs uit Gestel en Susanna Langeduls uit
Breda.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 44, f~\2XXI, 7~november 1605.}
\item Pieter Jans uit Strijp verkocht rond 1590 een huis in de
Margarethastraat voor \f580 en beloofde van de koopsom \f75 te betalen aan
Henrick Wynmans [uit Eindhoven], \f50 aan Claes Willems (uit Eindhoven?),
\f60:10:0 aan Anthonis Weerts [uit Eindhoven], \f90 aan Pieter
Lievens\zn{Linnenwever uit Gent te Haarlem.} en \f24 aan Cornelis
Plemp.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e O114a, f~CXXI, 11~oktober
1594.}
\item Peter Jans uit Weerdt (Valkenswaard) was gehuwd met Anneken Wouters
Verhoeven, die eveneens uit Valkenswaard kwam. Als zijn weduwe kocht zij in 1587
voor \f200 een huis en erf in de Magdalenasteeg, waarvan de helft in het bezit
was van Symon Henricx uit Valkenswaard.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-167,
f~114\vo. \ora\ Haarlem 76-27, f~\2XLIIII\vo, 30~april 1587.} Twee jaar later
bewees zij haar twee weeskinderen hun vadersgoed; hun voogden waren Henrick Jans
uit Weerdt (Henrick Jans Gobben uit Valkenswaard) en Jan Jans uit Waalre en
Anneken zelf werd bevoogd door haar halfbroer Symon Henricx.\zn{\nha, \ona\
Haarlem 34, f~LXX\vo, 19~juni 1589.} De kinderen waren Heyltgen en Jan
Pieters.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e O114, f~\2XXVII, 10~april
1592.} Zij hertrouwde met Jan Baernts van Nottelen\zn{\nha, \ona\ Haarlem 42,
f~CLXXXII, 3~april 1603. \ora\ Haarlem 76-35, f~CXLVIII, 23~januari 1606.
\ora~78-7, f~LXXXIIII\vo, 8~maart 1605; f~CVII, 24~oktober 1605; f~CVII,
24~oktober 1605; f~CXV\vo, 9~februari 1606.}, garenkoper. In 1609 verkocht zij
voor \f800 een huis in de Magdalenasteeg.\zn{nha, \ora\ Haarlem 76-37, f~LV,
4~februari 1609.} Een jaar later bewees Jan van Nottelen aan zijn kinderen bij
Anneken -- Esaias, 19~jaar oud, en Wouter, 13~jaar -- \f2100 voor hun
moederlijke erfdeel.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 81, f~XXXVII\vo, 1~april 1610.}
Esaias trouwde met Adriaentgen, dochter van Goossen Willems uit Waalre, en
vestigde zich als glazenmaker te Rotterdam.
\item Pieter Jan Smuysers\zn{\gaw, \ora\ Weert 4713, ongef., 18~september 1604.
\nha, \ona\ Haarlem 81, f~CIX, 21~juli 1610. \ora\ Haarlem 47-4, f~CXCVIII\vo,
5~januari 1617.} uit Weert trouwde op 11~november 1597 met Dignum van Creyl uit
Goch, dochter van de uit Oerle afkomstige Haarlemse koopman Jan van
Creyl.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 46, f~CXCVIII\vo, 30~juni 1608.} Hij verkocht in
1597 samen met zijn broer Jacob (ook te Haarlem) een door hun vader nagelaten
huis te Weert.\zn{\nha,\ona\ Haarlem 38, f~CLXXXI\vo, 31~oktober 1597.} In 1613
was hij rotmeester bij de oude schutterij. Hij woonde in de Grote
Houtstraat.\zn{\nha, Schutterij Haarlem 31-1, ff~21\vo, 40. Vgl. voor zijn
lidmaatschap van de oude schutterij: Idem~31-2, ongef., 1618, 1621, 1624, 1627,
1630.} Met zijn tweede vrouw, Maritgen Feckers of Fredericxs, met wie hij was
getrouwd op 11~januari 1605, testeerde hij in 1613 ten gunste van elkaar en hun
kinderen (en die van Pieters eerste bed)\zn{\nha, \ona\ Haarlem 118, f~149\vo,
12~mei 1613.}; de kinderen waren gereformeerd gedoopt. Hij belastte in 1633 zijn
huis in de Grote Houtstraat met een losrente van \f81 ten behoeve van zijn broer
Jacob.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 78-13, f~\2XLI, 25~oktober 1634.} Zijn dochter
Jannetgen Pieter Smuysers trouwde in 1628 met de schoenmaker Meijnert Cornelis
Gaven, wiens oom Dirck Hercules Schatter schepen van Haarlem was.\zn{\nha, \ona\
Haarlem 147, f~XX\vo, 2~november 1628.} Zoon Frederick Smuysers trouwde met
Janneken Heyndrick Voets.
\item Pieter Jans\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-2, ongef., 22~maart 1593.},
vrijgezel uit Woentzell (Woensel), trouwde op 7~december 1593 met Aeltijen
Servaes van Ooerlee (uit Oerle). Twee maanden tevoren had hij een zaak behartigd
van Heyltgen Servaes uit Oerle.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-2, ongef., 8~oktober

1593.} Mogelijk was hij dezelfde als Pieter Janss, linnenwever uit Woensel
buiten de Kleine Houtpoort aan de baan, die in 1603 met Adriaen van Houtte [uit
Aalst] als getuige lidmaat werd van de gereformeerde gemeente.\zn{\kr 99, p.~93,
3~januari 1603.} De kinderen uit dit huwelijk werden in 1595--1608 gereformeerd
gedoopt.
\item Pieter Joosten\zn{\nha, \ona\ Haarlem 38, f~CXXXIII\vo, 28~mei 1597. \sa\
Haarlem, Restant Ensched\'e O114b, f~XCVII, 3~september 1613: Pieter Joosten
zonder herkomstnaam, linnenwever.}, linnenwever uit Helmond, in de
Zoetemelkwittebroodsteeg wonend bij Lange Lenaert, werd in 1592 lidmaat van de
gereformeerde gemeente.\zn{\kr 98, p.~115, 3~januari 1592.} Toen hij op 3~mei
1594 als vrijgezel trouwde met Lysbet Jans uit Haarlem, woonde hij in de Korte
Houtstraat. In 1608 bezwaarde zij als zijn weduwe hun huis in voornoemde straat
met een hypotheek van \f50; Hendrick Joosten (van Voerendael) uit Helmond trad
daarbij op als oom en voogd van haar kinderen.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 78-7,
f~II$\rm^c$XXX\vo, 6~september 1609.} Lysbet, weduwe van Pieter, kocht in 1606
met hun vijf kinderen een lot in de grote loterij; zij woonden toen in de Kleine
Houtstraat.\zn{\nha, Oudemannenhuis Haarlem 3-23, no.~91.} De kinderen -- Joost
(12~jaar), Jan (10), Barbara (8), Dignum (5) en Abraham (2) -- kregen in 1607
voor hun vadersgoed \f100; zij werden bevoogd door hun oom Henrick Joosten uit
Helmond.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 46, f~CII\vo, 20~november 1607.}
\item Peter Lambertss, linnenwever uit Aarle-Beek, kocht in 1587 voor de lasten
van \f350 en \f250 een huis in de Zoetemelkwittebroodsteeg van Maerten Lamberts,
linnenwever uit Weert.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-167, f~110. \ora\ Haarlem
76-27, f~\2XXXV, 3~januari 1587.} Hij was in 1593 getuige bij het testament van
Lynken Wouter Borten uit Eindhoven, weduwe van Jan Beck.\zn{\nha, \ona\ Haarlem
36, f~LXXXIII, 25~juli 1593.} In 1603 werd hij belast met een incasso-opdracht
door Thomas Adriaens uit Aarle-Beek.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 18, f~CLXXXIIII,
6~oktober 1603.} Peter testeerde in 1599 en nogmaals, op zijn ziekbed en samen
met zijn vrouw Lyntgen Henricx Becx uit Helmond, in 1606. Hun dochter Lyntgen
(gehuwd met Aert Janss) kreeg \f100 vooruit en de grote koperen pot van wijlen
zijn vader, zoon Henrick kreeg het bed en het weefgetouw dat in zijn huis stond,
zoon Lambert kreeg het bed waarop de testateur lag, \f10 en het weefgetouw op de
Scheepmakersdijk ten huize van Jan van Bronckhorst, dochter Mariken (gehuwd met
Frans Verburch) kreeg voor haar vele trouwe diensten \f100 en de {\em schaeps
graeuwe tabbaert\/} die hem weleer was vermaakt door Pouwels Willems en vrije
inwoning van Sint-Jan 1606 tot 1~mei 1607. De zonen Henrick en Lambert ten
slotte zouden het erfdeel krijgen van hun oom Gysbert Becx. Peter woonde in 1599
ten huize van Pouwels Willems uit \db\ aan de Oude Gracht en in 1606 in de Heer
Tatingsteeg.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 40, f~XLIII, 2~november 1599. \ona~45,
f~LXXXIX, 11~juni 1606.}
\item Pieter Lambrechts van Acht\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-4, f~LXIIII\vo,
12~september 1611. \ora~76-35, f~\2X\vo, 17~mei 1606.}, linnenwever uit
Eindhoven in de Achterkamp, werd in 1584 aangenomen als lidmaat van de
gereformeerde gemeente.\zn{\kr 98, p.~42, 4~juli 1584.} Hij trouwde op
14~januari 1603 als vrijgezel aan de Zijlbrug met Willemken Willems,
jongedochter uit Eindhoven in de Ursulasteeg. In 1607 was hij getuige bij een
transactie tussen Andries Jans uit Gemert en de erfgenamen van Pieter Vrients
uit Eindhoven.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 46, f~LXXV\vo, 8~september 1607.} Michiel
Willems en Andries Verwer (gehuwd met Anneken Willems), verkochten in 1625 als
ooms van moederskant en voogden van Pieters kinderen voor \f510 een huis op de
hoek van de Kraaienhorstergracht en de Ursulasteeg.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 7650, f~LXIIII, 24~juli 1625. \sa\ Haarlem, kast 32-13, rekening 1610, f~XVI.}
Lambrecht Pieters van Acht, die voor 1633 kinderloos overleed, was een van de
kinderen. Zijn broer Heyndrick en zijn zwager Jacob de Rue verklaarden dat
Lambrecht geen schulden had nagelaten en dat zij de enige erfgenamen
waren.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 61, f~313, z.d. (tussen de akten van december
1632).}

\item Peter Lamberts, linnenwever uit Helmond, woonde in 1594 in de Heer
Tatingsteeg.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-2, ongef., 1~september 1594.}
\item Pieter Lamberts uit Woensel en Janneken Pieters lieten in 1601 hun dochter
Lijsbeth gereformeerd dopen.
\item Pieter Loyen uit Helmond werd in 1609 als kwaaddoener verbannen uit
Haarlem.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 54-4, f~I, 13~maart 1609. \ora~66-2, f~161,
8~april 1609.}
\item Pieter Lucas, vrijgezel uit Geldre, ondertrouwde op 19~maart 1606 met
Maria Jans Verbrugge, jongedochter uit Haarlem. Volgens enkele (gereformeerde)
doopinschrijvingen van hun kinderen kwam hij uit Geldrop.
\item Pieter Lucas, wever uit Son bij Eindhoven, sloot in 1587 vrede met Jan
Pieters, wever uit Eindhoven.\zn{\nha, Stadsbestuur Haarlem 1245--1572 10,
f~XCIIII, 30~oktober 1587.}
\item Pieter Claes uit Eindhoven kocht in 1588 voor \f700 een huis in de
Gasthuisstraat\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-168, f~146\vo. \ora\ Haarlem
76-28, f~XLII\vo, 1~mei 1590.}, dat hij in 1612 belastte.\zn{\nha, \ora\ Haarlem
78-8, f~\2XIIII\vo, 4~april 1612.} Geertruyt Gerryts, huisvrouw van de {\em
lywatier\/} Pieter Claes, verkocht in 1590 voor \f43 en de lasten van \f150 een
huisje in de Stoofsteeg.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-170, f~197.} In 1593
kocht Pieter Claes, {\em lieuwatier\/} (zonder plaatsaanduiding), voor \f1036
een huis aan de Oude Gracht en verkocht hij voor \f1050 een huis in de
Jansstraat en voor \f1600 een huis aan de Oude Gracht.\zn{\nha, \sa\ Haarlem,
kast 19-173, f~192; f~211\vo; f~212\vo.} Truycken Gerrits, huisvrouw van
dezelfde, verkocht in 1594 voor \f297 het huisje in de Stoofsteeg aan Thonis
Jans, linnenwever uit Deventer.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-174, f~180\vo.}
Hij kocht later in dat jaar voor \f6700 plus de lasten van \f100 en inclusief
\f175 voor de huisraad een huis in de Zijlstraat.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast
19-174, f~193\vo.}
\item Pieter Pauwels uit Nuenen was in 1593 getuige bij het aannemen als lidmaat
van Janneken weduwe Thys Adams van Strijp.\zn{\kr 98, p.~126, 16~april 1593.}
Hij trouwde met Metken Adriaens; in 1590--1597 werden vijf kinderen uit dit
huwelijk gereformeerd gedoopt. Na zijn overlijden te Haarlem in 1602 bewees
Metgen aan hun 6~jaar oude zoon Pouwels een bed met toebehoren en het beste
weefgetouw met bijbehorende materialen.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 43, f~IIII,
28~juni 1603.}
%Janneken en Metgen Pieters van Nuenen, ongehuwde bejaarde zusters,
%testeerden in 1653.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 122, f~229,
%3~juni 1653.}
%INVULLEN:zelf uit Nuenen?
\item Pieter Pieters, jonggezel uit Budel ondertrouwde op 6~november 1605 met
Machtelt Philips uit Duisburg, weduwe van Hendric Jans. Zij woonden in de
Rampelbeurs. Hun vier kinderen werd in 1604-1612 gereformeerd gedoopt.
%\item Pieter Pieters, linnenwever, kocht in 1589 voor \f430 een huis in de
%Gortestraat.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-169, f~143\vo.}
\item Pieter Pieters uit Buyl (Budel) op de Kruispoort werd in 1609 lidmaat
van de gereformeerde gemeente.\zn{\kr 99, p.~171, 7~januari 1609.}
\item Peter Peters van Acht, linnenwever uit Eindhoven, kocht in 1582 voor \f850
een huis in de Kruistraat en verkocht het in 1593 voor \f1900.\zn{\nha, \sa\
Haarlem, kast 19-173, f~187. \ora\ Haarlem 76-26, f~\2IX, 31~december 1582.
\ora~76-30, f~LXIIII, 27~februari 1593.} In 1594 kocht hij voor \f900 een huis
aan de Oude Gracht.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-174, f~187\vo. \ora\ Haarlem

76-30, f~\2LVII\vo, 31~december 1594.} In 1581 testeerde hij ten gunste van zijn
vrouw Tryntgen Helmichs; zijn broer Govaert, zijn zus Aertgen en het kind van
zijn broer Willem Pieters kregen elk \f30.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 30, f~CXXXI,
29~april 1581.} Hij woonde te Harlingen in 1596\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant
Ensched\'e O114a, f~\2XXXVII, 26~juni 1596.} en in 1599, toen hij aldaar
testeerde met zijn vrouw Jenneken Willems. Zijn zoon Peter van Acht kreeg het
tochtrecht in alle bezittingen, maar diens kinderen zouden erven.\zn{\nha, \ona\
Haarlem 14, f~CXCIII, 25~augustus 1599.}
\item Pieter Pieters\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-2, ongef., 29~april 1596. \rhce,
\sa\ Helmond 3826, no.~454, 8~februari 1576: Peter Pruymen te Helmond. \sa~3818,
no.~168: Peeter Peeters Proemen te Haarlem.}, linnenwever uit Helmond,
trouwde\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e O114a, f~LXXX, 9~februari
1594.} op 4~mei 1593 met Lijsbet Bartels, jongedochter uit Eindhoven, dochter
van Bartel Raymakers. Zij woonden in de Annastraat, toen zij in 1606 lidmaten
werden van de gereformeerde gemeente.\zn{\kr 99, p.~129, 4~januari 1606.} Hij
stuurde zijn vrouw in 1604 naar Brabant om de nalatenschap van zijn ouders
Pieter Janss Proenen (Proemen) van Dueren en Mariken Thonis te
liquideren.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 43, f~II$\rm^c$XII\vo, 17~juni 1604.} Bij de
gereformeerde dopen van hun negen kinderen in 1594--1607 werd Pieter meestal
afkomstig van Eindhoven genoemd, maar in 1600 van Emden.
%\item Pieter Pieters, linnenwever uit INVULLEN:plaats Hoogele (Hoogeloon,
%INVULLEN:Hooglede bij Roeselare in Vlaanderen), was in 1601
%getuige bij het testament van Jan Philips uit Veldhoven en Janneken Aerts
%uit Woensel.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 41, f~XXXVI\vo, 2~april 1601.}
%on achter Hoogel is doorgehaald.
\item Pieter Pieters uit Hogeloo in Brabant (Hoogeloon) was gehuwd met Maritgen
Wouters uit Strijp, die in 1599 gereformeerd lidmaat werd en toen in de
Ceciliasteeg woonde.\zn{\kr 99, p.~37, 7~oktober 1598.} Zelf was hij al in 1593,
met attestatie van Rotterdam, als lidmaat aangenomen; hij woonde toen in de
Kleine Houtstraat tegenover de Burggravinnesteeg.\zn{\kr 98, p.~131, 6~oktober
1593.} Zij waren getrouwd op 6~mei 1598 en woonden toen op de Ossenmarkt. In
1599--1614 werd zeven kinderen uit hun huwelijk gereformeerd gedoopt. Als
Pieters weduwe verkocht Maritgen in 1618, geassisteerd door haar neef Jan
Wiggers [uit \db], samen met haar zes kinderen, bevoogd door neef Adriaen
Cornelis Rademaker, voor \f775 een huis (een voormalige leerlooierij) aan de
Voldersgracht.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-43, f~\2VIII\vo, 4~januari 1618.}
\item Pieter Pieters, linnenwever uit Mierlo, en zijn vrouw Griet Jans uit
Vessem bij Oirschot machtigden in 1597 Jan Dircx uit Dommelen om een rente van
\f6 uit onderpanden te Bergeijk te lossen. Getuigen waren Jan Jans uit Stratum
en Jan Kaerle uit Oirschot.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 38, f~CLXXXVII, 15~november
1597.} Samen met zijn vrouw machtigde hij in 1598 Hans Dircx uit Dommelen om een
rente te Vessem te verkopen. Getuige was Jan Caerle uit Oirschot.\zn{\nha, \ona\
Haarlem 39, f~XVIII, 27~maart 1598.} Hun vier kinderen werden in 1589--1592
gereformeerd gedoopt.
\item Peter Pieters, linnenwever uit Son, was in 1596 getuige voor Hilleken en
Jan Jans uit Breugel.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 11, f~IIII$\rm^c$XI, 2~mei 1596.}
\item Pieter Pieters, jonggezel uit Strijep (Strijp), trouwde op 28~juli 1591
met Mariken Frans, jongedochter uit Strijp. Hij woonde in de Ursulasteeg naast
Aelgen Ysaax, toen hij in 1592 lidmaat werd van de gereformeerde
gemeente.\zn{\kr 98, p.~122, 7~oktober 1592.} Maiken was al in 1588 lidmaat
geworden; zij woonde toen bij Willem Isaacks.\zn{\kr 98, p.~86, 7~oktober 1588.}
Als linnenwever uit Strijp belastte Pieter in 1611 zijn huis in het Klein
Heiligland.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 78-8, f~CLXXXIII, 19~oktober 1611.}

\item Pieter Pieters\zn{\nha, \ona\ Haarlem 35, f~CLXXV\vo, 2~juli 1591.},
linnenwever uit Woensel, en Jenneken Willems als man van Janneken Pieters
INVULLEN:klopt niet, kinderen van wijlen Pieter Marcelis, accordeerden
in 1594 dat hun moeder Dirickgen Pieters een huis en grond te Woensel mocht
verkopen. Getuigen waren Henrick Joosten en Bernaert Goris, linnenwevers uit
Woensel te Haarlem.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 36, f~CLII, 13~januari 1594.}
Mogelijk was hij identiek aan Pieter Pieters van Espe\zn{\na, Nassause
Domeinraad 9367, f~56\vo (hij bezit een huis in het Begijnenbroek te Woensel).}
uit Woensel te Haarlem, die in 1606 samen met zijn kinderen, verwekt bij
Janneken Jans uit Stratum, compareerde voor een notaris: hij en Jan, Mariken en
haar man Franchoys Andriess van Hecke (Verhecke) te Leiden en Lyntgen met haar
man Henrick Dircx van Stratum machtigden samen met Jan Joosten van Stratum
genoemde Henrick om hun belangen te Zeelst, Someren, Stratum en elders in
Brabant te liquideren.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 45, f~LXVI\vo, 8~mei 1606. Vgl.
\ona~44, f~CXVI, 22~maart 1605, over Peter Peters van Espe te Eindhoven in
1565.} Dochter Lyntgen hertrouwde met Thomas Egberts Brouwers [uit
Soerendonk].\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-48, f~CLIII, 13~april 1623.} Er was ook
nog een voordochter Janneken bij Maritjen Pieter Waerts uit Eindhoven (zus van
Jaques en Anthonis Waerts te Haarlem), in 1607 getrouwd met Willem Egberts van
Zwolle, linnenwever te Haarlem; met de nakinderen accordeerde zij in 1610 dat
deze de boedel van hun vader mochten behouden, inclusief de schulden, mits zij
aan Janneken \f1000 zouden betalen.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 81, f~XIX,
18~februari 1610. Vgl. \ora\ Haarlem 76-38, ff~LXI\vo en LXII, 17~februari 1610;
f~LXV, 27~februari 1610.} Pieter Pieters van Espe uit Eindhoven machtigde in
1605 zijn neef Thys Jans van Woensel om daar een en ander te
incasseren.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 44, f~CXVI\vo, 11~maart 1605.}
\item Pieter Pompen\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Rood 210, f~\2LXXV\vo, 28~december
1602. \na, Nassause Domeinraad 9371, f~LXVIII.} uit Eindhoven (wellicht Peter
Peterszoon\zn{\na, Nassause Domeinraad 9367, f~23.} of Peter, zoon van Jan
Peeters Pompen en Geertruyt Peeters Leenen\zn{\rhce, \ora\ Eindhoven 1549,
dl.~II, f~8, 10~april 1571.}) was gehuwd met Barbara van Heyst\zn{\nha, \ona\
Haarlem 33, f~\2XXXIX, 26~november 1588. \ora\ Haarlem 47-4, f~XII, 4~juli
1609.}, afkomstig van Antwerpen en dochter van Peter van Heyst. Zij werd ook van
Essen genoemd, mogelijk naar een vorige woonplaats.\zn{Haar vader, Pieter van
Heyst, weduwnaar uit Goch aan de Bakenessergracht, werd in 1586 lidmaat van de
gereformeerde gemeente: \kr 98, p.~59, 8~oktober 1586.} In 1576 kocht Pieter
Pompen het huis De Papegaai aan de Steenweg bij de stadsvest te
Eindhoven.\zn{\rhce, \ora\ Eindhoven 1549-II, f~99\vo, 8~mei 1576.} Niet lang
daarna vertrok hij naar Goch, waar in 1578 en 1580 kinderen werden geboren; een
dochter werd te Antwerpen geboren. Te Goch zou hij in 1589 zijn
vermoord.\zn{Westmijze, {\em Pompen\/}, 27, 28.}, maar reeds in 1588 was Barbara
van Heyst zijn weduwe. Zij kocht toen te Haarlem voor \f1200 een huis in de
Barteljorisstraat op de hoek van de Crauwelstraat.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast
19-168, f~138\vo. \ora\ Haarlem 76-28, f~XVIII\vo, 26~april 1588.} Zij werd op
14~november 1599 begraven. Haar en Pieters kinderen Jan, Michiel, Jacob,
Abraham,. Sara en Heylken verkochten in 1609 een hofstad in de Volderstraat te
Eindhoven.\zn{\rhce, \ora\ Eindhoven 1582, f~25, 3~juli 1609.}
\item Pieter Reyniers uit Aalst bij Eindhoven, woonachtig op de Zijlgracht, werd
in 1607 lidmaat van de gereformeerde gemeente.\zn{\kr 99, p.~144, 11~april
1607.} Hij was gehuwd met Janneken Joris Missiaens, bij wie hij in 1589--1610
minstens zeven kinderen kreeg. Op 12~mei 1624 ondertrouwde hij met Aeltgen
Fockens, jongedochter uit Emderland.
\item Peter Bastiaens, linnenwever uit Gerruwen in Brabant (Gerwen), was van
zijn geboorteplaats verhuisd naar \db\ en vervolgens naar Haarlem. In 1601
testeerde hij samen met zijn vrouw Jacobmyntgen Aerts uit Waarschot bij Gent
(met haar was hij in dat jaar op 24~juli als weduwnaar getrouwd; zij was de
weduwe van Jacob Willems uit Gennep). Als hij eerst zou overlijden, zou zij

\f300 vooruit ontvangen; stierf zij als eerste, dan zou de nalatenschap in twee
gelijke delen worden verdeeld tussen beider erfgenamen. Elk signeerde met een
kruisje.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 16, f~CXXXV, 7~juli 1601.} Een jaar later
testeerde zij nogmaals, nu als weduwe van achtereenvolgens Jacob Willems en
Pieter Bastiaens. Getuigen waren Gerryt van Aemstel [uit Helmond] en Heyndrick
Janss uit Aalst.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 17, f~XXIX\vo, 2~februari 1602.} Pieter
was in januari 1602 te Haarlem overleden en liet behalve een weduwe een
voordochter achter, Maritgen Pieters, die werd bevoogd door Henrick Bastiaens
uit Gerwen te Naaldwijk.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 41, f~\2I\vo, 21~april 1602.}
\item Pieter Segers, linnenwever uit Eindhoven, verkocht in 1593 samen met zijn
collega's Umen Nyss uit Valkenswaard en Claes Willems van de Water uit
Eindhoven, voor \f750 een huis in de Smedesteeg.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-30,
f~CXX\vo, 31~december 1593.} Voor \f2800 kocht hij in 1594 samen met Willem
Dircx, vlaskoper van Dommelen, en Aert Lamberts uit Goor een huis in de Anegang,
dat hij in 1596 voor \f2400 verkocht aan Willem Sonmans uit \db.\zn{\nha, \ora\
Haarlem 76-30, f~CXCI\vo, 12~januari 1594. \ora~76-31, f~CXLIII, 14~februari
1596.} Hij procedeerde in 1597 tegen Jan Matheus de Poep.\zn{\nha, \ora\ Haarlem
47-3, f~34, 20~oktober 1597.}
\item Pieter Symens Bruecker\zn{\nha, \ona\ Haarlem 21, f~CLXIIII, 13~november
1607. \ona~43, f~CXLVI, 3~maart 1603. \ona~47, f~LVII, 7~maart 1609; f~CXL\vo,
28~juli 1609. \ona~75, f~CXXVIII\vo, 16~augustus 1604. \ona~80, f~XXIIII\vo,
16~februari 1609. \ona~87, f~XLII, 29~maart 1617. \ora\ Haarlem 47-4, f~IIII\vo,
12~maart 1609. \ora~76-34, f~CXCI\vo, 18~november 1603. \ora~76-35, f~CXLVIII,
23~januari 1606. \ora~76-45, f~XI\vo, 13~april 1619. \ora~78-7, f~CLXXXII,
16~augustus 1607. \ora~78-8, f~XCIX\vo, 24~augustus 1610; f~CLXXIX, 1~oktober
1611; f~\2XIII, 5~januari 1596.} (Bruyckers) uit Weert in Brabant, geboren rond
1551\zn{\nha, \ona\ Haarlem 13, f~CXCVII, 8~juli 1598. \ona~81, f~CIX, 21~juli
1610.}, vermeld sinds 1595\zn{\nha, \ona\ Haarlem 42, f~CLXXXII, 3~april 1603.
\ona~44, f~CXXI\vo, 15~maart 1605. \ona~46, f~CXXXIV\vo, 7~februari 1608. \ora\
Haarlem 78-5, f~CLXX\vo, 1~mei 1595; f~II$\rm^c$XXVI\vo, 1~mei 1596.}, was
leverancier van grondstoffen voor de linnenweverij, onder meer te Rotterdam en
La Rochelle.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 14, f~\2LXVI, 11~november 1599. \ona~15,
f~XXIX\vo, 15~maart 1600. \ona~44, f~CXIX, 24~september 1605. \ona~47,
f~CLXIX\vo, 16~september 1609. \ora\ Haarlem 78-5, f~CLIII, 23~januari 1596;
f~CLV, 22~maart 1595, f~\2XIII, 5~januari 1596; f~CLXVII, 12~mei 1595;
f~CLXX\vo, 1~mei 1595; f~\2XXVI\vo, 1~mei 1596. \sa\ Haarlem, Rood 465, no.~41,
z.d. (koopman in Silezisch garen). Gildenarchieven Haarlem 332, ongedateerd
rekest, ca.~1595; {\em Dit syn de namen\/}, z.d.} Hij noemde zich ook
linnenwever.\zn{ Als linnenwever zonder herkomstplaats kocht hij in 1579 voor
\f450 een huis aan de Oude Gracht en verkocht hij in 1583 voor \f33 de helft van
de muur aan dit huis aan zijn buurman (\nha, Stadsarchief Haarlem 1245--1572
578, f~\2LI\vo, 12~februari 1579. \sa\ Haarlem, kast 19-163, f~197\vo). In 1593
verkocht Pieter Symons van Weerdt voor \f1800 een huis in de Kleine Houtstraat
(Kast 19-173, f~180. \ora\ Haarlem 76-30, f~XXII\vo, 2~februari 1593).} Hij werd
in 1595 be\"edigd als vinder van het linnenweversambacht.\zn{\nha, \sa\ Haarlem,
Rood 210, f~CXXXII, 21~oktober 1595.} Zijn factorij van lang garen in dienst van
Henrick Coppens uit Weert en Goch, koopman te Haarlem, en diens vrouw Elisabeth
Wynants werd in 1613 overgedragen aan hun onlangs volwassen geworden zoon
Goort.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 24, f~XXVI, 22~februari 1613. Vgl. \ona~14,
f~\2LII, 10~november 1599; f~\3, 29~oktober 1599. \ora\ Haarlem 78-8, f~CLXIII,
11~juli 1611.} In 1620 woonde hij te Londen.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 91, f~XC\vo,
15~juni 1620.} Zijn tweede vrouw was Josyna Michiels van der Straten. Hij was
dienaar van de doopsgezinde gemeente der Oude Vlamingen.\zn{Stuve, \ah De
dienaarschap'', 35, 36.} In 1617 testeerde hij ten gunste van de kinderen van
Cornelis Jans Verster en zijn overleden dochter Stynken, verwekt bij Aeltgen
Zegers uit Goch.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 51, f~CXXXV\vo, 2~februari 1617.} In
hetzelfde jaar hypothekeerde hij, mede namens zijn zonen Seger, koopman in
Haarlem, en Symon Bruyckers in Silezi\"e, zijn huis in de Kleine Houtstraat,
geheten Lipsich (Leipzig).\zn{\nha, \ora\ Haarlem 78-10, f~LXVIII, 18~december

1617. Vgl. \ora~78-9, ff~\2LXXXV\vo en \2LXXXI, 9~november 1616. Seger Breuckers
en zijn vrouw Mayken Jacques Double testeerden in 1613: \ona\ Haarlem 24,
f~XLVII, 30~maart 1613.} In 1600 was hij juist eigenaar geworden van een huis in
de Voorkamp, {\em over de Camper kerck\/}.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 32-9,
rekening 1600, f~XXII.}
\item Peter Strijbos\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e O114, f~CXLVI,
28~maart 1591; f~CXVII, 14~november 1594. \ora\ Haarlem 47-4, f~CLXXXIIII,
12~april 1616; f~CLXXXVI, 5~mei 1616. \ona\ Haarlem 38, f~LXIIII, 27~december
1596. \ona~56, f~17, 10~maart 1611. \ona~69, ongef., 30~april 1610.} (Pieter
Henricks Stribes, Tribus) uit Stratum, geboren rond 1561, was een zoon van
Henrick Peters Strijbosch, schepen van Stratum en lakenverver aldaar, en van
Ydtken N. Hij importeerde in 1595 50~stukken rauw lijnwaad in uit de meierij van
Den Bosch naar Holland.\zn{\arab, Rekenkamer 23525, f~XL, 3~juni 1595.} Als
vrijgezel uit Stratum in de Zoetemelkwittebroodsteeg\zn{Daar bezat hij al in
1600 een huis: \nha, \sa\ Haarlem, kast 32-9, rekening 1600, f~XV. Kast 32-13,
rekening 1610, f~XV.} trad hij op 5~oktober 1604 in ondertrouw met Mayken
Sylvesters van Hemselroy\zn{\rhce, \sa\ Helmond 3813, f~42, 27~augustus 1580.
\sa~3821, f~51, 18~september 1610. \sa~3822, pp.~112, 113, 114, 115, 11~juli
1612. \nha, \ona\ Haarlem 35, f~LXII, 26~juli 1591 (haar testament met Carteel).
\ona~77, f~LIII\vo, 10~maart 1606.} uit Helmond, geboren rond 1557, dochter van
Peter Silvesters van Hemselroij, president-schepen van Helmond en koopman in
linnen en wollen lakens, en van Truyken Peeter Reynders. Zij was waardin in Het
Gulden Vlies aan de Grote Markt te Haarlem\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-3, f~104,
2~oktober 1599.} en weduwe van Galeyn Carteel(s)\zn{Galeyn Carteels kocht in
1595 voor \f5000 (inclusief \f150 voor de huisraad) de huizing {\em Tvlies\/}:
\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-175, f~182. \ora\ Haarlem 76-31, f~XI\vo, 17~januari
1595.} uit Antwerpen. Hij bracht \f1200 in het huwelijk in, zij \f5000 boven
alle lasten en behalve het bewijs voor haar kinderen voor de vaderlijke goederen
tot \f3000, het land buiten de Meipoort te Helmond en een obligatie van \f403 op
naam van Jaspar van Hemselroy.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 44, f~XV, 18~september
1604.} Zij was in 1591 als huisvrouw van Galeyn, waard {\em inden Appel van
Jorani\"en\/} en later in {\em Tgulden Vlies\/}\zn{In 1590 heette Galeyn waard
{\em inden Oraingen\/}: \nha, \sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e O114, f~CI\vo,
5~november 1590. Vgl. \ora\ Haarlem 47-2, 21~november 1590: waard in {\em
Oraingnen\/}. \ora~47-3, f~XXI\vo, 11~juli 1597 (in Het Gulden Vlies).}, lidmaat
geworden van de gereformeerde gemeente.\zn{\kr 98, p.~109, 10~april 1591.} Peter
Strijbosch had in Eindhoven in linnen gehandeld en zette deze nering te Haarlem
voort.\zn{\gasd, \ona~8, f~200, 14~februari 1592.} In 1609 machtigde hij zijn
broer Willem Strijbosch Henricxs, bode van het hof van Holland, om een sinds
1593 verlopen lijfrente van de magistraat van \db\ in te vorderen.\zn{\nha,
\ona\ Haarlem 80, f~CLIIII, 11~september 1609.} In dat jaar verliet hij Haarlem
om zich te Amsterdam te vestigen, waardoor hij moest worden opgevolgd als
aalmoezenier van de gemene armen\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Rood 211, f~CLI\vo,
29~december 1609. \gaa, \ona\ Amsterdam 29, p.~543, 20~mei 1613.}; bovendien
werd hij ontslagen uit het kloveniersgilde, waarvan hij sinds 1600 lid was
geweest.\zn{\nha, Schutterij Haarlem 29-1, ff~42 (`Peter Strijps'), 54 (`Pieter
Strybus'), 66.} Hij vroeg in 1610 mede namens zijn zusters Janneken (gehuwd met
Thomas Wijnmans uit Eindhoven) en Lyntken toestemming aan de magistraat van
Eindhoven om krachtens de Tr\`eves (de in 1609 met de koning van Spanje gesloten
twaalfjarige wapenstilstand) in het bezit te worden gesteld van een hofstad en
erf te Stratum en de gedurende de binnenlandse oorlogen opgelopen achterstallen
te mogen innen.\zn{\rhce, \ora\ Eindhoven 1582, f~99, 8~april 1610; vgl.
f~100\vo, 16~april 1610.} In 1605 trouwde zijn stiefdochter Catelyna Carteels
met Elias Ghysberts van Haarlem, die werd geassisteerd door zijn moeder Heyltgen
Pieters uit \db\ en zijn neef Thomas Wouter Wijnmans [uit Eindhoven].\zn{Deze
werd ook de zwager van Peter Strijbosch genoemd -- zie de huwelijkse voorwaarden
van 1604.} Hij woonde toen met zijn vrouw in {\em Tvergulden Vlies\/} aan de
noordzijde van het Groot Kerkhof bij de Grote Markt.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 44,
f~CV\vo, 25~februari 1605. \ora\ Haarlem 47-4, f~CLXXXVI, 5~mei 1616.

\ora~76-49, f~CII, 4~maart 1624.} Elias was een zoon van Gysbrecht Elias uit
Oirschot, linnenwever te Haarlem. Hij volgde zijn schoonouders op als waard {\em
int Vlies\/}.\zn{\nha, Gildenarchieven Haarlem 310, {\em Zwaer biertappers\/},
7~oktober 1610.} In 1637 ontbond hij de compagnie met Silvester Carteel, koopman
te Amsterdam, en Geleijn Gijsberts van Oirschot.\zn{\nha, \ona\ 166, f~401,
12~november 1637.} Jannitgen Hendricx, weduwe van Geleijn van Oirschot, verkocht
Het Gulden Vlies in 1659.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 78-19, f~50, 1~februari 1659.}
%Ter gelegenheid van een boedeldeling met zijn kinderen verklaarde Peeter van
%Hemselroij op 25~juni 1610 dat hij nooit linnen lakens bij zijn vrouw Heylke of
%dochter Leenken had gebracht, hij had geen geld begraven in Helmond, evenmin in
%de weverij buiten Helmond of in zijn huis aldaar.\zn{S. van Wetten, \ah
%Protocollensprokkeling'', {\em Helmonds Heem\/} (1999, afl.~2) 131.}
\item Pieter Dircxs Borten (Boorten) uit Eindhoven handelde in 1600 als
gemachtigde van zijn broer Wouter.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-32,
f~II$\rm^c$XIIII\vo, 7~december 1600.} Hij overleed voor mei 1605 als
opperkoopman op een van de schepen van de {\sc voc.\/}\zn{\nha, \ona\ Haarlem
76, f~XCIX\vo, 4~mei 1605; f~CXXI\vo, 30~mei 1605.}
\item Peeter Dirickx, vrijgezel uit Gemert, trouwde op 9~mei 1593 met Anne Jans,
jongedochter uit Breugel. Hij woonde in de Boeresteeg, toen hij in maart 1603
lidmaat werd van de gereformeerde gemeente.\zn{\kr 99, p.~94, 26~maart 1603.} Op
25~november van dat jaar hertrouwde zijn weduwe met Jan Thunis uit Eindhoven.
\item Pieter Diricx uit Gestel bij Eindhoven, geboren rond 1571, legde in 1594
een getuigenverklaring af.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e O114a,
f~LXXXVIII\vo, 22~april 1594.}
\item Pieter Dirrix Campers\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-32, f~CL, 4~maart 1599, en
\sa\ Haarlem, kast 19-168, f~151\vo: de linnenwever Pieter van (de) Kempe
verkoopt een huisje in de Zaksteeg. \ora~82-1, f~LXXIII, 17~mei 1608
(Campers).}, jonggezel uit Helmond, linnenwever en uitdrager van webben\zn{\nha,
\sa\ Haarlem, Rood 212, f~CLXXI\vo, 1~maart 1619.}, trouwde op 24~oktober 1590
met Heylken Wouters uit Leende. Hij was in 1598 een van de Brabantse
keurmeesters van het garen.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Rood 210, f~CLXXXI, 28~april
1598.} In 1604 belastte hij zijn huis in de Gierstraat.\zn{\nha, \ora\ Haarlem
78-7, f~LXXVIII, 18~november 1604.} Hij verkocht het in 1607 voor
\f1125.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-36, f~CXXXI\vo, 21~december 1607. Een ander
huis in de Gierstraat had hij in 1593 verkocht voor \f767: \ora~76-30, f~CXX\vo,
31~december 1593.} Als Peeter Campers werd hij in 1620 toegelaten tot het
smalweversgilde\zn{\nha, Gildenarchieven Haarlem 291, ongef., 6~oktober 1620.},
wat betekent dat hij overstapte van de garen- naar de zijdeweverij. Hij wedde in
1608 om twee okshoofden Franse of Spaanse brandewijn, dat er binnen een jaar
vrede zou zijn tussen de Republiek en Spanje.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 79,
f~XV\vo, 23~januari 1608.}
\item Pieter Diricx uit Sommeren (Someren), vermeld in 1609--1611.\zn{\nha,
\ona\ Haarlem 47, ff~XL en XL\vo, 25~januari 1609. \ona~48, f~\2XVI\vo,
12~september 1611. \bhic, \sa\ Helmond 3821, no.~18, 26~maart 1610.} In 1610
leende hij aan een weduwe te Helmond geld.\zn{\rhce, \sa\ Helmond 3821, no.~18,
26~maart 1610.}
\item Pieter Thomas\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-2, ongef., 17~september 1587.},
{\em liewatier\/} uit Eindhoven te Haarlem, trad op als getuige in
1580.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 30, f~XCIX, 1580.} In 1590 woonde hij in de Kleine
Houtstraat (daar had hij in 1582 voor \f700 een huis gekocht\zn{\nha, \ora\
Haarlem 76-26, f~CXXXVIII\vo, 10~januari 1582.}) en stelde hij zich borg voor
zijn zus Maritgen Thomas, die in gerechte was aangesproken door Steven Stevens,
kleermaker uit Maastricht te Haarlem.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-2, ongef.,
16~juli 1590.} Met zijn vrouw Anneken van Cassele Henricx (uit Cassel in
Frans-Vlaanderen?) testeerde hij in 1590.

%INVULLEN:Kassel of Cassel? Vu familie van of uit Caseele in Haarlem
Zij zou als langstlevende \f400 vooruit ontvangen. Na de dood van Anneken hadden
Pieters kleinkinderen recht op het perceel houtveld {\em de Roost\/} te Stratum,
een hopveld te Eindhoven aan {\em dat Voller eynde\/}, het hofje in De Laat te
Stratum en een rentebrief van \f3 uit \f50 op een weduwe te Gestel. Thomas,
Henrick en Catelyntgen, kinderen van wijlen Elysabeth Pieters (dochter van de
testateur) kregen samen 3~mud rogge, 10~lopenzaad rogge en 14~lopenzaad rogge
vooruit; hun vader was Joos Goossens. Erfgenamen van Pieter Thomas waren 1)~de
kinderen van wijlen Elysabeth, 2)~Thomas en Magdalena, kinderen van Lauwerens
Maryns en wijlen Mayken Pieters (dochter van de testateur). Erfgenamen van
Anneken waren Pauwels, Janneken en Anneken van Os en Laurens Geryts; zij kregen
pachten uit onderpanden te Gestel, Stratum enz. Als executeurs-testamentair
werden mr.~Aert Duyssens en Jan van Creyl [uit Oerle] aangewezen. Getuigen waren
Peter van Hout uit Leende en Stoffel Janss uit Eindhoven, beiden te
Haarlem.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 34, f~II$\rm^c$XI\vo, 26~september 1590.} In
1591--1607 handelde Anneken als zijn weduwe.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant
Ensched\'e O114, f~CLXXIIII\vo, 7~september 1591. \ona\ Haarlem 42, f~XI\vo,
12~juli 1602 (zij laat \f600 na aan de gereformeerde armen). \ona~44, f~XCVII,
9~februari 1605. \ona~78, f~LXXVIII\vo, 21~april 1607.} Genoemde Thomas en
Magdalena Maryns verkochten in 1608 het van Pieter ge\"erfde huis in de Kleine
Houtstraat voor \f2700.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-36, f~\3XII\vo, 16~december
1608.} Thomas Maryns en Henrick Goossens verkochten in 1609 voor schepenen van
Eindhoven van Peter Thomas ge\"erfde renten.\zn{\rhce, \ora\ Eindhoven 1582,
ff~51\vo en 52, 23~oktober 1609.}
\item Pieter Thomas, linnenwever uit Mierlo, en zijn vrouw Susanneken Lenaerts
van Hamet (uit Hamont) in de Helmondsteeg testeerden in 1597. Getuigen waren
Lambert Mathys en Henrick Peters, linnenwevers uit Helmond.\zn{\nha, \ona\
Haarlem 38, f~CLXXXVII\vo, 15~november 1597.} Hij was op 8~mei 1590 als
vrijgezel uit Helmonder Hout met haar getrouwd; zij heette toen uit Woentzel
(Woensel) te komen. In 1612 testeerden zij nogmaals.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 49,
f~CLXXXVIII, 15~oktober 1612.}
\item Pieter de Vet uit Riel trouwde op 2~juli 1606 met Janneken Joris van den
Graef (uit Grave), weduwe van achtereenvolgens Willems Stoffels en Jan
Hoornaert, linnenwever uit Ingelmunster. Zij woonden bij de Calistoren.
\item Pieter Willems uit Breugel procedeerde in 1609 tegen de garenkoper Pieter
Bruyckers.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-4, f~IIII\vo, 12~maart 1609.} In 1595 legde
hij als lijnwaadhandelaar van 54~jaar een verklaring af.\zn{\nha, \sa\ Haarlem,
Restant Ensched\'e O114a, f~CXCII\vo, 3~november 1595.}
\item Pieter Willems uit Gestel liet in 1591 mede namens Willem Wouters van den
Bossche (uit \db), die indertijd te Amsterdam woonde, een verklaring afleggen
door Jan Rys, bleker uit \db\ op de Kraaienhorstergracht.\zn{\nha, \ona\ Haarlem
9, f~CXXIII, 19~juni 1591.}
\item Pieter Willems, linnenwever uit Strijp, kocht in 1609 voor \f155 de opstal
van een huis in de Nieuwsteeg buiten de Kruispoort\zn{\nha, \ora\ Haarlem
76-37, f~\2XIII\vo, 22~december 1609.} en verkocht er een buiten de Kruispoort
voor \f350 in 1613, waarna hij op dezelfde locatie een ander kocht voor
\f525.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-41, f~XV, 10~januari 1613; f~LXXVIII, 14~maart
1613.} In 1598--1607 liet hij (of een naamgenoot) drie kinderen uit zijn
huwelijk met Jacoba Jans gereformeerd dopen.
\item Peeter Willems\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-4, f~CXII, 19~juni 1613.},
vrijgezel uit Woensel in de Zijlstraat, werd in 1590 lidmaat van de
gereformeerde gemeente; Gysbrecht Willems [uit Woensel] was zijn getuige.\zn{\kr
98, p.~101, 21~april 1590.} Mogelijk was hij dezelfde als Pieter Willems (zonder
herkomstnaam), die in 1591 getuigde bij het aannemen van Thijlman Henricx uit
Woensel als lidmaat.\zn{\kr 98, p.~113, 18~oktober 1591.} In 1603 maakte hij

schoon schip met zijn schuldeisers, met name zijn leveranciers van {\em
lanckgaeren\/}: Dionys Jans [uit Woensel] had \f393 1~oord tegoed, Cornelis Bol
\f55:3\half:0, Henrick Zegers [uit Eindhoven] \f41 7~stuiver 1~blank, Pieter
Broeckers [uit Weert] \f41:12:0, Guilliamme Coolsaet \f25 1~stuiver 1~oord,
Adriaen van Wetteren \f46 1~blank, Jan de Leeuw \f38:8:0, Jan Baernts van
Nottelen \f49:12:0 en Jan Cousyn, bakker, \f26:9\half:0 voor brood. Peeters
vrouw was volgens deze akte van verrekening Grietgen, kwam uit Hasselt in het
land van Luik en was een dochter van Steven Lodewijcx, kleermaker.\zn{\nha,
\ona\ Haarlem 42, f~CLXXXII, 3~april 1603.}
\item Peeter Willems\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Rood 461, no.~87, z.d. (mogelijk
1603), ge\"identificeerd aan de hand van zijn handtekening in Rood 462, no.~110,
z.d. (geapostilleerd op 1~juni 1630), en Rood 465, no.~88, z.d.}, linnenwever en
garenkoper uit Wonsel (Woensel), vertrok in 1597 met zijn vrouw Sara Denys
Polemius en haar moeder Willemken Denys uit Deventer naar Harlingen; zij hadden
te Haarlem in de Drapenierstraat gewoond.\zn{\nha, \dtb\ Haarlem 47, p.~327,
27~april 1597; 30~april 1597.} Zij keerden terug en werden in 1600 aangenomen
als lidmaten; zijn vrouw werd nu Soetken genoemd en zij woonden in de
Valkesteeg.\zn{\kr 99, p.~57, 5~juli 1600.} In 1606 kochten Pieter en zijn vijf
kinderen, woonachtig in de Nauwe Appelaarsteeg, zeven loten in de grote
loterij.\zn{\nha, Oudemannenhuis Haarlem 3-43, no.~41.} Zijn schoonzus Janneken
Goossens uit Eindhoven, weduwe van Gysbert Willems uit Woensel, benoemde hem in
1627 tot executeur-testamentair.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 98, f~XXXXIX\vo,
26~maart 1627.} In de Ursulasteeg kocht Pieter Willems uit Woensel (deze of de
vorige) in 1620 voor \f900 een huis.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-45, f~CXXXIX,
7~januari 1620.} Uit dit huwelijk stamt vermoedelijk Denijs Pieters van Woensel,
linnenwever, die in 1642 beloofde een koopman \f400 te betalen voor geleverd
garen\zn{\nha, \ona\ Haarlem 121, f~96, 22~juli 1641. \ona~137, f~CVIII, 22~juli
1642.}; in hetzelfde jaar verkocht hij voor \f440 een derde van een huis in de
Ursulasteeg.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-62, f~\2LVI, 31~december 1642.}
\item Pieter Willems, vrijgezel uit Selst in Brabant (Zeelst), trouwde op
2~februari 1600 met Anneken Abels, jongedochter uit Wachtendonk. Zij woonden
toen in de Annastraat. Pieter was legatuurwerker.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-40,
f~LXVII\vo, i.m.} Zijn en Annekens kinderen werden gereformeerd gedoopt.
\item Cryn Willems, linnenwever uit Veldhoven, handelde in 1600 en 1601 als
grootvader van het weeskind van Dirck Jans uit Zeelst en zijn dochter
Mayken.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-32, f~II$\rm^c$XL, 28~december 1600. \ona\
Haarlem 41, f~V\vo, 22~januari 1601.} Andere dochters waren Willemken Quirijnen
uit Veldhoven (gehuwd met Thijs Wouters uit Gestel -- zie {\em in voce\/) -enmogelijk Heijltgen Crynen {\em in voce\/}, die in 1631 als weduwe trouwde met
Davidt Lambertssen. Onbekend is met wie Quirijn was getrouwd. Als weduwnaar
erfde hij een weefgetouw van de zoon van zijn zus Dingen Willems, dat hij in
1614 ten overstaan van schepenen van Veldhoven overdroeg aan zijn zoon Peter
voor de door hem in arme tijden bewezen diensten.\zn{\rhce, \ora\ Veldhoven c.a.
9, f~17, 2~juli 1614.}
\item Reynier Gysberts, Brabander, werd in 1610 en 1612 benoemd tot vinder van
de linnenwevers.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Rood 211, f~CLXXII\vo, 29~oktober 1610;
f~\2XXIIII, 22~oktober 1612.} Hij kocht in 1624 het huis in Barteljorisstraat
waar de {\em Brarij\/} uithing, naast zijn eigen huis.\zn{\nha, \ora\ Haarlem
76-49, f~LXXIIII, 16~februari 1624.} In 1627 werd hij als Hollander benoemd tot
keurmeester van het lange garen, in 1635 als Brabander.\zn{\nha, \sa\ Haarlem,
Rood 213, ongef., 16~november 1627. Rood 217, f~60\vo, 14~november 1635.} Hij
kan worden ge\"identificeerd met Reyn Gysbrechts, wiens huis te Woensel rond
1580 door militairen werd verbrand en niet meer werd opgebouwd.\zn{\rhce, \ora\
Eindhoven 1551, no.~300, 7~februari 1597.} Hij verkocht te Eindhoven in 1609 een
erfpacht.\zn{\rhce, \ora\ Eindhoven 1582, f~61, 3~december 1609.} Voor zijn
vestiging te Haarlem woonde hij te Goch, waar hij in november 1582 aanbood een
weetdoener van de gereformeerde gemeente te vervangen.\zn{Van Booma, {\em

Communio clandestina\/}, I, 257.} Enkele jaren later was hij lid van de
kerkenraad.\zn{Van Booma, {\em Communio clandestina\/}, I, 260, 263, 264.} Het
ging hem economisch niet voor de wind en daarom leenden enkele gereformeerde
broederen hem verschillende bedragen, waarop de diakonie \f7 toelegde, terwijl
er in de gemeente voor hem nog \f14:0:0 was gecollecteerd.\zn{Van Booma, {\em
Communio clandestina\/}, I, 333; II, 5.} Als vrijgezel uit Goch trouwde\zn{\nha,
\ona\ Haarlem 8, f~\2LIII, 28~april 1590.} hij op 15~mei 1590 te Haarlem met
Trijnken Pieters, jongedochter uit Haarlem. In 1594 was hij lid van de oude
schutterij onder kapitein Niclaes Gheltzack.\zn{\nha, Schutterij Haarlem 29-1,
f~5.} In 1632 testeerde Geertruijt Reynders aan de Oude Gracht, de zieke vrouw
van de schrijnwerker Cornelis Louriss ten gunste van haar ouders Reyner Gysberts
en Tryntgen Pieters Sonnevyl.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 103, f~CLVIII\vo,
20~oktober 1632. Cornelis en Geertruyt Reyners van Bremt waren op 29~augustuss
1632 getrouwd.} Er waren meer kinderen; zij woonden aan de Oude Gracht, toen zij
in 1606 gezamenlijk 7~loten kochten voor het oudemannenhuis.\zn{\nha,
Oudemannenhuis Haarlem 3-63, no.~12.} Reynier Gijsberts stierf op 7~maart 1645,
83~jaar oud, en werd met zijn vrouw begraven in de Grote Kerk.\zn{Bloys van
Treslong Prins, INVULLEN, 197.}
%Ergo geboren 1562. Dan zijn weetdoenerschap in 1582 en verlies huis Woensel
%1580 erg vroeg.
%\rhce, \ora\ Eindhoven 1551, no.~608, 26~april 1605: Reym Ghysberts, stadhouder
%van Tongelre.
\item Pieter Jans Denen kocht in 1663 voor \f340 de helft van een huis in de
Ravelingsteeg.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-74, f~CL, 3~juli 1663.}
\item Reyner Hendricx\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Rood 211, f~LXXVI\vo, 14~maart
1607.}, jonggezel uit Helmond, trouwde op 28~augustus 1601 met Janneken Jans uit
Breugel, weduwe van Jacob Thunis; zij woonden in de Zijlstraat. Hij werd in 1610
gereformeerd lidmaat en woonde ook toen in de Zijlstraat.\zn{\kr 100, p.~24,
5~januari 1611.} Zij volgde in 1623 (met haar man als getuige) en woonde toen in
het Prinsenhof.\zn{\kr 100, p.~245, 24~mei 1623.}
\item Reynder Jans\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e O114,
f~II$\rm^c$LXI, 28~oktober 1592. O114a, f~CXIIII\vo, 2~september 1594. \ona\
Haarlem 7, f~\2LXXXV\vo, 12~april 1588. Melssen, {\em Kohieren van de honderdste
penning van Gestel\/}, 29.}, {\em liewatier\/}\zn{In 1597 beloofde hij aan Claes
Jans van Paenderen \f729:12:0 te betalen voor achttien stukken wit lijnwaad:
\nha, \ora\ Haarlem 78-6, f~XIII\vo, 6~maart 1597.\SetRef{18}}, kwam uit Gestel,
maar noemde zich ook van Eindhoven. Hij was een zoon van Jan Reynder Tempelaers,
in 1561 schepen van Gestel, en van Belyke Gerit Jan Martens.\zn{\na, Nassause
Domeinraad, inv. Hingmans 2405, f~XLVII.} In 1580 trad hij op als
getuige.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 30, f~XCIX, 1580.} Voor de lasten (\f640) kocht
hij in 1583 een huis waar een toren op stond met erf en loods in de Ursulasteeg,
afkomstig uit het geconfisqueerde bezit van de ursulienen.\zn{\nha, \sa\
Haarlem, kast 19-163, f~206\vo. \ora\ Haarlem 76-27, f~XXXIIII, 21~juni 1583.
\ora~76-30, f~LXV, 27~april 1593. \ora~78-3, f~\2XLV, 21~juni 1583.} In 1597
woonde hij aan de Oude Gracht.\BackRef{18} Hij was in eerste echt gehuwd met
Alydtken Jacobs van den Dale (van Daele). In 1589 kwam hij huwelijkse
voorwaarden overeen met Mecheltgen Nannincx uit Gelder (Geldern); zou hij als
eerste sterven, dan kreeg zij \f200 vooruit.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 34,
f~CXII\vo, 20~december 1589.} Als een van de voorlieden van de doopsgezinde
gemeente kocht hij in 1615 een huis in de Grote Houtstraat van de
kinderen van zijn zwager Thomas Jacobs van Daele\zn{\nha, \ora\ Haarlem, 76-42,
f~LXVIII, 25~april 1615; i.m., 28~juli 1615.}; evenals en behoorde hij tot de
partij van de voorganger Lenaert Clock, die zich van de verenigde doopsgezinde
gemeente afscheidde.\zn{\gaa, Verenigde doopsgezinde gemeente 126, ff~II\vo en
VII, 4~september 1608.} Mogelijk was hij identiek aan Reynert Janss, die in 1590
samen met Willem Diricx uit Woensel een huis in de Zijlstraat verkocht voor
\f1265.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-170, f~180\vo.} En zeer waarschijnlijk
mag hij worden vereenzelvigd met Reynier Janss Templers\zn{\nha, \sa\ Haarlem,

Restant Ensched\'e O114a, f~CXIIII\vo, 2~september 1594. \ora\ Haarlem 76-35,
f~LVIII, 25~januari 1605.}, die in 1590 voor \f2800 het huis in de
Barteljorisstraat verkocht dat hij bewoonde\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-170,
f~190\vo. Rood 210, f~I, 2~februari 1589. Hij had het huis in 1579 gekocht voor
\f1100: Stadsarchief Haarlem 1245--1572 578, f~\2LXXIII\vo, 29~mei 1579.}, en
met Reynier Jans uit Gestel, die in 1593 van Rutger Laurens [uit Eindhoven] voor
\f2450 een huis aan de Oude Gracht kocht.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-173,
f~201\vo. \ora\ Haarlem 76-30, f~CXXI, 31~december 1593.} Reynier Jans
Tempelaers uit Gestel verkocht in 1603 en 1604 tuinen buiten de Grote
Houtpoort\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-34, f~CLXII\vo, 6~maart 1603;
f~II$\rm^c$XXVI, 2~februari 1604. Zie ook \ora~76-32, f~CLXXXIII, 12~februari
1600.} Reynder Jans Tempelaers uit Eindhoven en zijn vrouw Mayken Garniers
Jans\zn{\nha, \ona\ Haarlem 68, ongef., 18~februari 1602.} uit Gent (dochter van
Jan Garniers Niclaess) maakten in 1610 een testament, waarin zijn zoon Jan
wegens zijn dienst en arbeid als prelegaat 900~gulden kreeg toegewezen, alsook
de twijnmolen met de gereedschappen.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 48, f~LXX,
31~augustus 1610.} Hij maakte in 1617 een codicil, waarin hij een legaat maakte
voor Margriet, dochter van zijn kleinzoon Jan Jacobs, zoon van wijlen Jacob
Reynders bij Jelke Jans van Harlingen.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 51, f~CLVIII\vo,
4~mei 1617.} Jacob was schipper geweest te Harlingen. Daar had voor zijn
vestiging in Haarlem ook Reynder gewoond, met zijn eerste vrouw Alydtken Jacobs
van den Dale, bij wie hij vader was van Jacob voornoemd, Heylken (gehuwd met
Jacob de Block, die in 1627 overleed), Lijsken (gehuwd met de schoenmaker
Henrick Willems Spangaert uit \db\ in de Anegang), IJtjen en Alydtken. Hij had
er gehandeld in lijnwaad, onder meer op Engeland.\zn{Meesters, \ah Tempelaer'',
246-252.} Een ander kind, wellicht uit het tweede huwelijk, was Maeyken Reyniers
Tempelaers. Zij trouwde als Maritjen Reijniers van Gastel (uit Gestel) in 1613
met Claes Claess van Heusden\zn{\nha, Weeskamer Haarlem 155, rekening, gesloten
op 1~juni 1675.}, die ook van Dommelen werd genoemd; zij hertrouwde met Jan
Govers van Limelijck, met wie zij op het Groot Heiligland woonde.
%1614, 1615, 1620, 1622, 1625, 1627, 1629 en 1631 dopen kinderen
%MJR-ClCLvHeusden, 1626 doop dochter MJR-ClClvDommelen
%In [1637] was Claes Claess uitdrager: Rood 463, no.~15, z.d.
%INVULLEN: identificeer Tempelaers duidelijker met zijn drie (?) vrouwen
\item Reym Jans uit Woensel trouwde met Aefgen Isbrants uit Amsterdam, die in
1590 hertrouwde met Gerrit Thomas uit \db. Hun dochters Franchyntgen en Grietgen
Reijnen, geassisteerd door hun voogd Aert Bartholomeus uit Strijp, machtigden in
1597 hun zwager Jan Jans uit Aalst [gehuwd met Barbara Reijnen uit Blaarthem] om
met hun stiefvader hun moederlijke erfdeel te verrekenen.\zn{\nha, \ona\ Haarlem
38, f~CXXIIII, 16~mei 1597.}
%INVULLEN: Aefgen Isbrants was weduwe van Herman Claess, toen zij in 1590
%hertrouwde met Gerrit Thomas. ZIE mijn excerpt trouwakte
\item Reynier Pieters uit Helmond trouwde op 21~mei 1596 met Mariken Pieters uit
Helmond, die evenals hij in de {\em Hellemont straet\/} woonde.
\item Reynert Reynerts uit Beull (Budel), in 1603 31~jaar oud, was waard in de
herberg Buyl in de Smedestraat aan de vest bij de Zijlpoort. Zijn zaak werd
gefrequenteerd door onder meer Govert Gerrits uit Budel, Aert en Gerrit Dircx
Schepers uit Zeelst en Aert Thonis uit Heeze.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 18,
f~LXXXVIII, 26~mei 1603. \ona\ Haarlem 54, f~110\vo, 4~juli 1603; f~374,
23~maart 1606; 396, 3~mei 1606. \ona~74, f~CVII, 23~juli 1603. \ona~77,
f~XLVI\vo, 24~februari 1606; f~LIX\vo, 16~maart 1606; f~LXVII\vo, 22~maart
1606.} In 1603 verklaarde hij dat het katoen waarmee hij naar Harlingen was
gereisd, te slecht was om te verkopen.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 54, f~113\vo,
28~juli 1603.} Naar Vlaanderen verscheepte hij in 1604 acht zijden
spek.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 54, f~237, 9~februari 1605.} Hij was gehuwd met
Jannetjen Jans.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 55, f~51, 2~december 1606.} Een kind
uit dit huwelijk werd in 1602 gereformeerd gedoopt.

\item Reynier Dirixs van Lievendael kwam vermoedelijk uit Stratum.\zn{Schampers,
{\em De familie Schampers\/}, 21, 33.} In 1579 liet hij te Grave beslag leggen
op \f36, berustend onder Jacob Meyer aldaar en toebehorend aan de Amsterdamse
koopman Jaspar Laureyns.\zn{\bhic, \ora\ Grave 250, p.~403, 10~maart 1579.} Hij
woonde in 1595, ongeveer 50~jaar oud, te Haarlem.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant
Ensched\'e O114a, f~CLXXXIII\vo.} In 1604 verklaarden drie kooplieden dat
Reynier tegen hen in de kerk had gezegd, dat hij aan Joost Beck, koopman te
Goch, in 1583 geld had gegeven om te betalen aan Dirck Bruystgens te Helmond en
dat hij
twee jaar nadien enkele malen bij Bruystgens had gelogeerd en begrepen dat deze
voldaan was.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 71, ff~CXCI en CXCIIII\vo, 2~maart 1604.} In
1606 woonde Reynier als koopman te Zwolle.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 45,
f~XXXIII\vo, 21~februari 1606.}
\item Reynder Wouters uit Eindhoven, vermeld in 1594.\zn{\nha, \sa\ Haarlem,
Restant Ensched\'e O114a, f~CXXII, 25~oktober 1594.}
\item Reynder Willems van Breugel uit Eindhoven machtigde aldaar in 1576 samen
met zijn broer Joost hun `zwager' Peter de Bitter (schoonzoon van Joost) om te
Goch een obligatie te verzilveren.\zn{\rhce, \ora\ Eindhoven 1549-II, f~123\vo,
september 1576.} Hij werd te Haarlem in 1587 benoemd als executeur-testamentair
van Niclaes Joosten uit Strijp, linnenwever.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 33, f~CIIII,
7~augustus 1587.} Hij is geboren rond 1516.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 32, f~XII\vo,
23~juli 1584.} Hij werd in 1589 testamentair benoemd tot voogd van de kinderen
van Heyltgen Joosten\zn{\ral, \ona\ Leiden 18, no.~CVIII, 5~mei 1589.}, dochter
van zijn broer. In 1576 kocht Reyner Willems van Bruegel een beemd te Blaarthem
en in 1578 verkocht Reynder Willem Reynders een akker aldaar\zn{\rhce, \ora\
Gestel 424, f~11, 23~oktober 1576; f~16\vo, 24~januari 1578.}, maar onzeker is
of het om dezelfde gaat.
\item Reynier Willems\zn{Reynier Willems (zonder plaatsaanduiding van herkomst)
was in 1583 getuige bij de aanname van Pieter Hendricx uit Eindhoven als lidmaat
van de gereformeerde gemeente (\kr 98, p.~39, 25~november 1583). In 1588 was hij
getuige bij het aannemen als lidmaat van Heindric Gerrits, linnenwever uit
Gestel (Idem~98, p.~81, 13~april 1588; vgl. p.~82, 15~april 1588: Truyken
Wijnmans, weduwe uit Eindhoven, en Mayken Jans van den Berge, ook uit Eindhoven,
wonen bij een zekere Reynier in de Ursulasteeg).}, {\em liwatier\/} uit
Eindhoven, wordt vermeld sinds 1583.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-1, p.~595, 6~mei
1583.} Mogelijk was hij identiek aan Reynder Willem Reynders, die in 1582 waard
was in Sint-Joris aan de Steenweg te Eindhoven.\zn{\rhce, \ora\ Eindhoven 1549,
dl.~I, f~24\vo, 27~juni 1582. Melssen, {\em Register van de cijnzen\/}, 8.} Te
Haarlem was hij koopman, in 1591 63 of 64~jaar oud\zn{\nha, \sa\ Haarlem,
Restant Ensched\'e O114, f~CXXXIII, 5~februari 1591; f~CLXXIIII\vo, 7~september
1591.} en in 1594 ongeveer 70~jaar oud.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant
Ensched\'e O114a, f~CXXVIII\vo, 19~november 1594; vgl. f~CLXXXVII\vo, 9~oktober
1595.} Hij frequenteerde de Frankfurter Messen.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant
Ensched\'e O114, f~\2XLVIII\vo, 19~augustus 1592.} In 1591 machtigde hij Jan
Verschael (Verschuyl) om een kwitantie van \f350 te signeren, die hen samen
competeerde over een resterende schuld van Baptista Spinola te Antwerpen,
voortspruitende uit de verkoop van lijnwaad in 1584.\zn{\nha, \sa\ Haarlem,
Restant Ensched\'e O114, f~CLII, 14~mei 1591.} In 1599 handelde Dirick Verscheyl
(Verschuyl) namens zijn stiefmoeder Styntgen, weduwe van Reynier
Willems.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-3, f~96\vo, 27~juli 1599.} In 1585 werden
Leentgen, Truyken en Ydeken Reyniers in de Koningstraat, dochters van Reynier
Willems, aangenomen als lidmaten van de gereformeerde gemeente.\zn{\kr 98,
p.~48, 19~april 1585.} Hun zus Mariken was getrouwd met genoemde Dirrick
Verschuyl (zie {\em in voce\/}) uit Eindhoven, koopman te Haarlem. Leentgen (in
feite Lynken -- zie {\em in voce\/}) trouwde in 1589 met Thomas Aerts uit
Harlingen, wijnkoper en herbergier in De Druif aan de Grote Markt te Haarlem.
Truyken trouwde in 1588 met Pieter van Houten uit Leende (zie {\em in voce\/})
en Ydeken trouwde in 1591 met Hans de Bitter uit \db\ (zie {\em in voce\/}).

Twee andere dochters waren en Anneken en Willemken; zij trouwden met de broers
Thomas en Pieter Henricxs uit Strijp, kooplieden te Haarlem (zie {\em voce\/}).
Alle dochters noemden zich `van Gestel'. Dat maakte het plausibel hun vader te
identificeren met Reynier Willems van Gestel, die in 1583 procedeerde tegen
Willem van Taterbeeck [uit Eindhoven].\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-1, p.~599,
5~juli 1583.}
\item Reynier Willems, jonggezel uit Strijp in de Spaarnwouderstraat, trouwde op
7~november 1599 met Geertje Jans Fijten, jongedochter uit Goch, en overleed rond
1~november 1604. In zijn nalatenschap zat een klein huisje buiten de stedelijke
Kruispoort in de Zaksteeg. Geertje hertrouwde\zn{\nha, \ona\ Haarlem 108, f~95,
1609 z.d. (tussen de akten van november)} op 13~september 1609 met Wouter
Teunis, linnenwever [uit Geldrop]. Fijcken, dochter uit het eerste huwelijk, was
in 1603 gereformeerd gedoopt.
\item Robert Henricx\zn{\rhce, \ora\ Eindhoven 1549-II, f~46\vo, 14~september
1573; f~54, 9~februari 1574; f~67\vo, 21~oktober 1574. Melssen, {\em Kohieren
van de honderdste penning van Eindhoven\/}, 25.}, rietmaker uit Eindhoven,
woonde daar op het marktveld tot in 1579 Maastricht door de Spanjaarden werd
veroverd. Toen vertrok hij met zijn vrouw Maritgen Boudewyns naar
Haarlem.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 87, f~CXVI, 13~september 1616.} In 1580 en 1581
werden kinderen uit huwelijk gereformeerd gedoopt. Hij kocht in 1583 van Frans
Jans uit Roy (Sint-Oedenrode) voor de lasten van \f465 en \f20 een huis {\em
opte Croft\/}.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-163, f~219\vo. Kast 32-3, rekening
1584, f~XVI\vo. \ora\ Haarlem 76-27, f~LX, 31~december 1583.} Op hetzelfde adres
verkocht hij in 1592 voor \f935 en de lasten van \f365 een huis op de
Krocht.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-172, f~166\vo.} In 1616 heet hij onlangs
overleden.
\item Robbrecht Jans\zn{\rhce, \sa\ Helmond 3811, p.~24, 11~januari 1569.
\ora~3812, p.~203, 30~oktober 1574; p.~341, 9~juli 1576. \nha, \sa\ Haarlem,
Rood 212, f~271\vo, 18~maart 1622.}, linnenwever uit Helmond, zoon van mr.~Jan
Ariaens van Onderloe in de Kerkstraat aldaar, werd veroordeeld en verbannen door
de Bloedraad wegens ketterij.\zn{Verheyden, {\em Le Conseil des Troubles\/},
245.} In 1576 deed hij afstand van zijn vaderlijke kindsdeel.\zn{\rhce, \sa\
Helmond 3812, p.~212, 20~januari 1575.} Hij was gehuwd met Lysken Aerdt
Stevens.\zn{\rhce, \sa\ Helmond 3812, no.~638, 20~januari 1575.} In 1582
verkocht hij een huis en erf in de Raaks voor \f486\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast
19-162, f~273\vo. \ora\ Haarlem 76-26, f~CLV\vo, 9~januari 1582; f~\2XXII\vo,
31~december 1582.} en kocht op dezelfde locatie voor \f300 een ander huis en
erf.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-162, f~235\vo.} In 1584 verkocht hij dit
huis voor \f375\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-164, f~195\vo. \ora\ Haarlem
76-27, f~LXXXI, 9~maart 1584.} en kocht hij voor \f281 van Ghysbert Jaspars,
linnenwever uit Helmond, een huis in de Kleine Houtstraat.\zn{\nha, \sa\
Haarlem, kast 19-164, f~208\vo. \ora\ Haarlem 76-27, f~CVII, 15~september 1584.}
Lysken Aernts, zijn vrouw, verkocht in 1590 voor \f412 een huis in de Kleine
Houtstraat.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-170, f~193.} In dat jaar verklaarde
op haar verzoek Pieter Jans uit \db, dat haar man negen jaar tevoren een huis
had gekocht op de Voldersgracht; zij werd toen geassisteerd door haar neef
Galeyn Carteels uit Antwerpen.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e O114,
f~LXVIII, 26~april 1590. \ora\ Haarlem 76-29, f~XXIX, 1~april 1591.} In 1592
verkocht Robbrecht voor \f935 een huis aan de Krocht, dat voorheen aan het
Catherijnenconvent had toebehoord.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-29, f~CXII,
20~februari 1592.} Lysken Aerts zat ziek op haar stoel in de Zijlstraat, toen
zij in 1606 testeerde ten gunste van haar kinderen Adriaen, Yeffken, Janneken en
Aert Roberts. Zij kwam uit Helmond.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 45, f~LXIX\vo, 16~mei
1606.}
\item Roelant Thonissen uit Geldrop trouwde op 14~juni 1598 met Catharina de
Wolf uit Ardooie in Vlaanderen.

\item Roeloff Jochums uit Veldhoven in Brabant, 12~jaar oud, werkte in 1583 als
spoeler in de Zijlstraat en werd wegens armoede eenmalig gesteund door de
armen.\zn{\nha, Burgerweeshuis Haarlem 6, f~XXXVIII.}
\item Roelof Roelofs uit Gestel bij Eindhoven was in 1589 getuige bij een
transactie van Willem Ysaecx van Taterbeeck uit Eindhoven en zijn Gestelse vrouw
en in 1599 getuige bij het testament van Lenaert Gerrits uit Oirschot.\zn{\nha,
\sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e O114, f~XI\vo, 12~augustus 1589. \ona\ Haarlem
39, f~\2XXX\vo, 1~augustus 1599.}
\item Rutgert Aerts\zn{\rhce, \ora\ Gestel 424, f~14\vo, 17~september 1577. \kr
18, p.~138, 7~december 1603. \ona\ Haarlem 45, f~LXIII, 27~mei 1606. \ona~54,
f~65, 11~augustus 1602. \ora\ Haarlem 78-6, f~CIII, 18~juni 1598.} uit Roij bij
\db\ (Sint-Oedenrode), geboren omstreeks 1550, was gegoed te
Blaarthem.\zn{\rhce, \ora\ Gestel 424, ff~8 en 8\vo, 7~november 1576; f~11,
23~oktober 1576.} Hij kocht in 1592 van Henrick Wymans [uit Eindhoven] voor
\f888 een huis aan de Oude Gracht.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-172, f~203.
\ora\ Haarlem 76-29, f~CXCIIII\vo, 31~december 1592.} Daar verkocht hij in 1600
voor \f387 een huis (hetzelfde) dat voorheen van het Zijlklooster was
geweest.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-32, f~CLXXXII\vo, 11~februari 1600. \sa\
Haarlem, kast 32-9, rekening 1600, f~XI\vo.} In 1595 was hij getuige bij het
aannemen als gereformeerde lidmaat van Mariken Hendricx weduwe uit \db.\zn{\kr
99, p.~3, 6~oktober 1595.} In 1595 was hij een van de vijf bestuursleden van het
linnenredersambacht te Haarlem\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Rood 461, no.~23, z.d.
(apostille van 9~oktober 1595). Gildenarchieven Haarlem 332, ongedateerd
rekest.} en in 1603--1604 was hij een van de twee Brabantse keurmeesters van het
langgaren.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Rood 211, f~XXI\vo, 1~november 1604. \ona\
Haarlem 75, f~CLX\vo, 20~oktober 1604. Vgl. Gildenarchieven Haarlem 332,
Naamlijst van genomineerde garenkopers en -reders, z.d.} Zelf had hij kort voor
1600 bedorven Fries garen gekocht.\zn{\nha, Gildenarchieven Haarlem 330,
28~februari 1600.} In 1597 was hij aalmoezenier van de Brabantse armen.\zn{\nha,
\ona\ Haarlem 72, f~CXCIX\vo, 17~mei 1603.} In 1602 wedde hij dat Oostende
binnen een jaar in handen zou vallen van de Staten-Generaal of Maurits van
Nassau; zo niet, dan zou hij aan Adriaen Pieters 22 in plaats van 12~stuiver per
el betalen voor een van hem gekochte zijden smal.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 71,
f~XCVII, 11~augustus 1602.} Hij testeerde in 1595 en 1603 samen met zijn vrouw
Lysbetgen Willems uit Esch bij \db. In het tweede testament kreeg zijn vader een
lijfrente van \f25 en \f300 ging naar Lysbeth Ansems, dochter van zijn zus
Jannetjen Aerts; universele erfgenamen werden de armen van de gereformeerde
kerk.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 37, f~\2XXXV\vo, 4~mei 1596. \ona~43, f~C\vo,
28~december 1603.} Zij testeerden nogmaals in 1607 en vermaakten toen \f400 aan
zijn zus Henricxken, aan Jan en Lysbethgen Diricxs, die zij {\em vuyt lieffden
aengenomen hebben\/}, elk \f50 en aan het oudemannengasthuis \f100.\zn{\nha,
\ona\ Haarlem 21, f~VIII, 18~januari 1607.} Volgens getuigen zou Lysbeth Wilems,
Rutgers vrouw, op haar sterfbed nog {\em een weeffgetauwe met een scheyr\/}
hebben beloofd aan Goossen Goosens [uit Sint-Oedenrode].\zn{\nha, \ona\ Haarlem
56, f~67, 17~juni 1612.} Hij verkocht in 1606 de hofstede {\em de Kaegie\/} te
Eindhoven met land te Gestel.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 80, f~XLVIII, 21~mei 1609.}
In 1610 was Rutger voogd van Alijdt, dochter van Pieter Adriaens uit
Oirschot.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e O114b, f~XXX\vo, 24~april
1610.} Rut Aerts op de Krocht kocht in 1606 21~loten en liet noteren in het
loterijregister: {\em Broeders van sinne, den armen beminnen, daer beneven heb
ick ingeleijt. Om prijs t'ontfangen ben ick bereijt.\/}\zn{\nha, Oudemannenhuis
Haarlem 3-35, no.~74. Idem~3-43, no.~47. Idem~3-80, no.~51.} Hij was een slechte
werkgever: in 1604 werkte in zijn huis Aert Corstiaens, zoon van Corstiaen
Teuniss uit Sint-Oedenrode, als spoeler. Twee weversknechten getuigen enkele
jaren later dat Rut de jongen verschillende malen {\em dapperlick geeselde ende
sloech\/}, zo hevig dat de knechten het niet konden aanzien en de weefkamer
verlieten. Daarna huilde de jongen dat hij zijn arm niet of nauwelijks bij het
spoelen kon gebruiken. Toen een van de knechten zijn meester er mee

confronteerde dat de arm uit de kom lag, zweeg deze stil.\zn{\nha, \ona\ Haarlem
113, f~LXXXVII, 10~februari 1609.}
\item Ruth Goossens, vrijgezel uit Bergeijk in Brabant, woonachtig aan de
Ossenmarkt, werd in 1592 aangenomen als lidmaat van de gereformeerde gemeente.
Claes Corstens [uit Valkenswaard] was zijn getuige.\zn{\kr 98, p.~122, 9~oktober
1592.} Op 14~juni 1594 trouwde hij met Maijken Verhaege uit Tielt; hij woonde
toen in de Peuzelaarsteeg.
\item Ruth Laurens\zn{\kr 18, p.~212, 27~maart 1605. \ona\ Haarlem 44,
f~LXXXVI\vo, 25~januari 1605. \ona~45, f~CXLV\vo, 17~oktober 1606. \ora\ Haarlem
76-28, f~XXVIII, 15~september 1588. \ora~76-30, f~\2XX\vo, 28~juli 1609. \sa\
Haarlem, Restant Ensched\'e O114a, bij f~CXIII, z.d. (1594); f~CXIX,
16~september 1594.} uit Nuenen bij Eindhoven, meestal afkomstig van Eindhoven
genoemd, geboren rond 1547, leverancier van wit linnen (in 1594 aan de firma
Della Faille te Antwerpen\zn{Brulez, {\em De firma Della Faille\/}, 155.}) en
garenkoper\zn{\nha, Gildenarchieven Haarlem 330, 28~februari 1600.}, werd in
1584 samen met zijn tweede vrouw Anneken Laurens van Lommel uit Eindhoven (ook
uit Weert, dat is Valkenswaard) aangenomen als lidmaat van de gereformeerde
gemeente, met attestatie van Zaltbommel. Zij woonden toen op de Krocht.\zn{\kr
98, p.~44, 6~juli 1584.} Zij testeerden in 1586, toen Anneken doodziek in het
kraambed lag, en nogmaals in 1588 ten behoeve van hun kinderen Laurens, Jan en
Lijsbeth, die elk recht hadden op \f550 voor hun moedersgoed; zij woonden toen
aan de Bakenessergracht.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 6, f~\3XXVII\vo, 26~september
1586. \ona~33, f~\2XV\vo, 14~juni 1588.} In 1606 werden als kinderen van wijlen
Ruth Laurens genoemd: Laurens (24~jaar), Jan (22), Jacobmyntgen (17), Pieter
(15) en Alydt Rutten (14).\zn{\nha, \ona\ Haarlem 45, f~CXLVI\vo, 17~oktober
1606.} Jacobmyntgen trouwde later met Joost Palman.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 50,
f~XLVI\vo, 6~december 1613.} Zij verkochten in 1616 voor \f2400 een huis,
bestaande uit vijf woningen met elk een vrije uitgang door de Groenepoort,
uitkomende in de Korte Zijlstraat, voorheen van het Zijlklooster aan de
Raaks.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-42, f~\2XLII\vo, 6~april 1616. \sa\ Haarlem,
kast 32-9, rekening 1600, f~XI\vo. Kast 32-13, rekening 1610, f~XI.} In eerste
echt was Ruth getrouwd geweest met Jacobmyntgen Jans van Oudenhoven uit
Antwerpen; met haar broer Thomas en zus Margriet (gehuwd met Hans Corstiaens)
had hij in de {\em clinch\/} gelegen over de erfenis van hun vader.\zn{\nha,
\ona\ Haarlem 7, f~CLXXIII\vo, 5~oktober 1587.} Ruth was diaken van de
gereformeerde gemeente in 1589--1590.\zn{Spaans, {\em Haarlem na de
Reformatie\/}, 285.} In 1592 was hij getuige bij het testament van Hester Thonis
Weerts.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 35, f~II$\rm^c$XXI, 17~oktober 1592.} In 1593 was
hij bij de verlening van een procuratie door Jan van Creyl [uit Oerle]
getuige.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 36, f~XXXIIII, 11~maart 1593.} Deze was op zijn
beurt Ruths getuige, toen deze in 1593 een koopman te Middelburg een procuratie
verleende.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 36, f~XL, 24~maart 1593.} In 1589 kocht hij
voor \f400 een erf met een huisje in de Witte Herensteeg.\zn{\nha, \sa\ Haarlem,
kast 19-169, f~170.} Samen met Thomas Cornelis, metselaar uit \db, verkocht hij
in 1590 voor \f150 en \f300 huizen in de Witte Herensteeg.\zn{\nha, \sa\
Haarlem, kast 19-170, f~185\vo; f~196.} Uit eigen hoofde verkocht hij dat jaar
voor \f675 nog een huis in de Witte Herensteeg.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19170, f~197\vo.} In 1593 verkocht hij voor \f2450 een huis aan de Oude
Gracht.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-173, f~201\vo. \ora\ Haarlem 76-30,
f~CXXI, 31~december 1593.} Een {\em Een bruyckwaer\/} van een poort kocht hij in
1594 met zijn vennoten van Jan Gerrits, linnenwever uit \db.\zn{\nha, \sa\
Haarlem, kast 19-174, f~179.} In 1601 deelde hij met Hubrecht Henricxs
Trompetter, [linnenbleker uit Grave], het huis dat zij in 1593 hadden gekocht
van Pieter van Houdt [uit Leende] en waar Ruth woonde. Het stond aan de Raaks en
had een uitgang door de Groenepoort tot in de Korte Zijlstraat. Trompetter
behield de drie nieuw gebouwde kamers, die onder door de toren van de Zijlkerk
een uitgang hadden naar de Zijlstraat. Getuige bij de deling was Kersten
Leeuwens uit Grave, poorter van Haarlem.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 16, f~V,

6~januari 1601. \ora\ Haarlem 76-30, f~XXV, 9~september 1601.} Ruth Laurens was
in 1593 lid van de oude schutterij.\zn{\nha, Schutterij Haarlem 29-1, f~7\vo.}
\id Ruth was gehuwd met Anneken de jongste, dochter van Laurens Houpe en
Peterken Dielen van Weert (Lauwreys Huybrechts van Lommel en Peterken Jan Dielen
uit Valkenswaard). Zij testeerden in 1588.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 33,
f~\2XVIII\vo, 6~augustus 1588.} Als haar weduwnaar maakte Rutger in 1606 zijn
testament, waarin hij legaten maakte aan het nieuwe arme-oudemannengasthuis
(\f100) en aan zijn zwager mr.~Joost Laurens (pastoor van Valkenswaard\zn{Van
Dijck, \ah Genealogie Dielen'', 126.}.) Hij woonde toen in de Korte
Zijlstraat.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 45, f~LXVII, 19~mei 1606. Vgl. \sa\ Haarlem,
Rood 211, f~LXXVbis\vo, 28~februari 1607; f~\2LVI\vo, 4~december 1613.} Zes
dagen later, op 27~mei, maakte hij, nog steeds ziek, een testament ten behoeve
van zijn kinderen Laurens, Jan, Jacobmyntgen, Pieter en Aeltgen Rutten. Aan de
gereformeerde kerk liet hij \f100. Het beheer van zijn boedel na zijn overlijden
droeg hij op aan de Haarlemse poorters Henrick Wynmans uit Eindhoven, Pieter
Henricx uit Strijp en Matheus Deyck uit Eindhoven. Hij woonde in de
Zijlstraat\zn{\nha, \ona\ Haarlem 45, f~LXIII, 27~mei 1606; f~LXIIII, 27~mei
1606.} en was linnenlakenkoper.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-2, ongef., 11~oktober
1589.}
\item Ruth Pieters, jonggezel uit Veldhoven, trouwde op 22~januari 1591 met
Marritgen Jacobs, jongedochter uit Soerendonk.
\item Ruth Willems uit Oirschot in de Spaarnwouderstraat, lidmaat van de
gereformeerde gemeente, verhuisde in 1598 naar Gorinchem.\zn{\nha, \dtb\ Haarlem
47, p.~329, 1~februari 1598.} In 1599 vertrok Ruth Willems van Aarschot, die bij
de Schalkwijkerpoort had gewoond, naar Woerden.\zn{\nha, \dtb\ Haarlem 47,
p.~340, 5~september 1599.}
\item Bastiaen Pauwels, jonggezel uit Dueren (Deurne?), trouwde op 25~januari
1594 met Mayken Claess, jongedochter uit Gestel.
\item Bastiaen Vestens (Vestgens), weduwnaar uit Weert, hertrouwde op 8~mei 1605
met Lysbeth Willems Bonte, jongedochter uit Weert; zij woonden in de Zijlstraat.
Met attestatie van Susteren werden zij in 1616 lidmaten van de gereformeerde
gemeente; zij woonden toen in de Annastraat.\zn{\kr 100, p.~103, 8~juli 1616.}
Als weduwe verkocht Lysbeth in 1642 aan haar zoon Willem voor \f750 een huis in
de Kleine Keizerstraat.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-62, f~LI, 26~februari 1642.}
Als weduwe in de Bogaardstraat testeerde zij in 1647; hun dochter Maeycken kreeg
vooruit \f50.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 191, deel~1647, f~144\vo, 29~november
1647.}
\item Servaes Janss Gerincx uit Bergeijk, ziek in zijn woning in de Lange
Veerstraat, testeerde in 1584. Hij had van zijn oom Pieter Gerincx \f200
ge\"erfd. Aan de armen die het het meest nodig hadden, vermaakte hij \f50, te
besteden naar discretie van zijn ooms Symon en Wouter Jans. De
heilige-geesttafel van Bergeijk kreeg een erfrente van \f9:8\half:0 uit een
kapitaal van \f350. Wat hij erfde van zijn grootvader Jan Symon Bierincx
(Bierens), moest aan diens kant blijven, dus niet toevallen aan de erfgenamen
van vaderskant.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 32, f~X\vo, 19~juli 1584.}
\item Faes Jans van Retie\zn{\rhce, \ora\ Woensel 274, f~32, 3~oktober 1586.
\nha, \sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e O114, f~CXXXIII\vo, 6~februari 1591;
f~CLXXVIII, 20~september 1591. O114a, f~CXX, 5~oktober 1594. Rood 210,
f~\2XLVIII\vo, 27~november 1601; f~\2LXXVII, 9~januari 1603. \ora\ Haarlem 47-1,
p.~661, 30~juli 1585. \ora~47-2, ongef., 24~maart 1590; 6~november 1590;
29~januari 1591; 2~februari 1591. \ora~47-3, f~155, 6~september 1601; f~193\vo,
3~april 1603. \ora~76-27, f~CLXXXIX\vo, 28~juli 1586. \ora~76-30, f~XXI,
1~februari 1593; f~CXXIX\vo, 4~december 1593. \ora~78-4, f~II$\rm^c$XXII\vo,

28~november 1589. \ora~82-1, f~VII\vo, 19~september 1600.} uit Woensel, waar hij
het huis Holland bewoonde\zn{\nha, \ona\ Haarlem 14, f~\2LXVII, 20~november
1599.\SetRef{metter} Melssen, {\em Kohieren van de honderdste penning van
Eindhoven\/}, 53. Melssen, {\em Kohieren van de honderdste penning van
Gestel\/}, 26.}, geboren in 1544 \`a 1550\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant
Ensched\'e O114, f~XLVII\vo, 12~januari 1590. O114a, f~CXLIIII, 4~februari
1595.}, is de eerste meierijenaar die in Haarlem wordt gezien (1574)\zn{\nha,
\ora\ Haarlem 78-3, f~XLI\vo, 16~oktober 1574.}, maar vestigde zich pas na 1578
metterwoon in die stad.\BackRef{metter} Hij bezat ook te Eindhoven een huis (aan
de Korte Steenweg) en heeft daar mogelijk gewoond.\zn{\rhce, \ora\ Eindhoven
1549, dl.~II, f~64, 8~augustus 1574.} Hij was een broer van Bartel, Henrick,
Hogaert en Willem Jans van Retie, die eveneens in Haarlem woonden. Van zijn huis
in Woensel was in 1592 alleen nog maar land over, nog steeds genaamd Holland;
hij verpachtte het voor \f24 per jaar.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e
O114, f~\2X\vo, 20~februari 1592.} Het huis was vermoedelijk door soldaten
verbrand.\zn{Zie voor de verwoesting van Woensel: Adriaenssen, {\em
Staatsvormend geweld\/}, 103, 108, 295.} In 1581 bezat hij een huis in de Kleine
Houtstraat.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 78-3, f~CLXXIII, 11~september 1581.} Hij
kocht in 1583 voor de lasten van \f125 en \f12:15:0 de helft van een huis in de
Doelstraat (de spinkamer van het voormalige Sint-Annaconvent) van de linnenwever
Jan Pieters [uit Eindhoven], waarvan hij de andere helft al bezat; hij verkocht
de helften in 1585 voor de lasten en in 1589 voor \f175 plus \f125
lasten.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-163, f~216\vo. Kast 19-166, f~151;
f~151\vo; f~154\vo. Kast 19-169, f~149\vo. \ora\ Haarlem 76-27, f~LII\vo,
29~november 1583; f~CXLVIII, 5~augustus 1585; f~CXCI, 6~augustus 1586.
\ora~76-28, f~LXXIII, 2~januari 1589. \ora\ Haarlem 78-4, f~LXXXII\vo,
17~november 1586.} Voor \f190 kocht hij in 1586 een huis in de Frankesteeg op de
hoek van de Peuzelaarsteeg.\zn{\nha, \sa\ Haarlem 76-27, f~CXCVIII\vo,
17~november 1586.} Het huis in de Doelstraat verkocht hij in 1589 voor \f159 en
\f150 aan Henrick Joosten uit Helmond en dat in de Frankesteeg verkocht hij in
hetzelfde jaar voor \f550.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-169, f~139; f~162\vo.
\ora\ Haarlem 47-2, ongef., 10~september 1590; 6~november 1590. \sa\ Haarlem,
Restant Ensched\'e O114, f~IX\vo, 27~juli 1589.} Zijn vrouw, Tryn Jacobs, die
eerst was getrouwd geweest met de schipper Cryn Willems, verkocht in 1591 voor
\f750 een huis aan het Spaarne naast haar eigen huis; de Valksteeg liep onder
het huis door.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-29, f~LXXV, 21~maart 1591.} In 1592
verkocht zij voor \f1725 een ander huis aan het Spaarne.\zn{\nha, \ora\ Haarlem
76-29, f~CXXXII, 13~april 1592.} In 1592 verkocht Faes voor \f1725 een huis op
het Spaarne {\em buyten omme\/}.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-172, f~175\vo.}
In hetzelfde jaar kocht hij voor \f300 een huisje in de Witte
Herenstraat.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-172, f~191\vo.} Voor \f100 verkocht
hij in 1593 een erf in de Margarethastraat.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-173,
f~179.} Aan de Oude Gracht kocht hij in 1593 een huis voor \f900.\zn{\nha, \sa\
Haarlem, kast 19-173, f~183\vo.} Van Stoffel Jans [uit Eindhoven] kocht hij in
1594 een huis aan het Spaarne voor \f2300.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-174,
f~192\vo. \ora\ Haarlem 76-30, f~\2LXXXIIII\vo, 31~december 1594.} In 1598
woonde hij in de Frankesteeg.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 12, ff~\2LXIX\vo en \2LXX,
30~september 1598.} Buiten de Janspoort kocht hij in 1598 land.\zn{\nha, \sa\
Haarlem, kast 19-178, f~165\vo.} Aan de Oude Gracht kocht hij in 1599 voor \f500
een huis en erf\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-32, f~CLXV\vo, 18~november 1599.} en
in 1602 verkocht hij voor \f700 twee kamers in de Valkesteeg.\zn{\nha, \ora\
Haarlem 76-33, f~CLXXXVI\vo, 29~januari 1602.} Als Servaes Jans van Gestel bij
Eindhoven machtigde hij in 1592 zijn zoon Henrick Servaes om zijn zaken te
Gestel af te handelen.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e O114a,
f~VIII\vo, 10~februari 1592.} Hij handelde in linnen, dat hij onder meer
exporteerde naar Engeland.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e O114a,
f~XIII\vo, 26~februari 1593. \ona\ Haarlem 15, f~XL\vo, 15~april 1600; f~CLVI,
13~september 1600.} In 1590 kocht hij een partij suiker, die hij niet hoefde te
betalen als hij binnen drie jaar zou trouwen; in oktober 1593 verklaarde Laurens
Willems van Eindhoven dat Servaes onlangs in het huwelijk was getreden (was
hertrouwd).\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e O114a, f~LVII, 13~oktober

1593. Vgl. O114, f~CIX\vo, 26~november 1590; f~CXX\vo, 10~januari 1591; f~CXXV,
22~januari 1591.}
\id In eerste echt was hij getrouwd met Anneken Henrick Jan Henricx van den
Kerckhoff de jonge\zn{\rhce, \ora\ Eindhoven 1549, dl.~II, f~59, 24~mei 1574;
f~71, 18~januari 1575.}, met wie hij in 1578 voor schepenen van Woensel had
getesteerd.\BackRef{metter} Hun kinderen, Henrick Servaes Rethij\zn{\rhce, \ora\
Eindhoven 1551, no.~75, 3~april 1592.}, geboren te Woensel en koopman te Sevilla
(wiens belangen werden behartigd door Henrick Jans Rethij en Goossen
Bartelmeeus, beiden uit Eindhoven en woonachtig te Haarlem) en Margriet (gehuwd
met Jan Jans van Stratum) verkochten in 1607 aan Joos Matheuss van Strijp een
rente van \f2, die werd geheven uit het huis {\em den Fynhoff\/} op de Heuvel te
Strijp en in 1610 voor elk \f1000 twee huizen aan de Oude Gracht\zn{\nha, \ona\
Haarlem 21, f~XXXIIII\vo, 2~april 1607; f~LVII, 31~mei 1607. \ora\ Haarlem
76-38, f~L\vo, 10~februari 1610; f~CXXXIIII, 10~mei 1610.}; zoon Peter was
tussen 1599 en 1607 overleden. Servaes' tweede vrouw, Trijn Jacobs\zn{\nha,
\ona\ Haarlem 15, f~CLVI, 13~september 1600.}, weduwe sinds minstens
1604\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-34, f~II$\rm^c$XXV\vo, 6~februari 1604.
\ora~76-35, f~II$\rm^c$II, 20~april 1606; f~II$\rm^c$XVI, 27~mei 1606;
f~II$\rm^c$XXXV, 12~oktober 1606. \ona\ Haarlem 21, f~CLI, 16~oktober 1607.},
geassisteerd met haar enige kind Jacob Cryns, deelde in 1609 met haar
stiefkinderen twee belendend huizen in de Vrankesteeg, een huisje aan de Oude
Gracht en een rente.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 22, f~VIII\vo, 7~februari 1609. Haar
andere zoon, Willem Cryns, was in 1600 vertrokken naar Oost-Indi\"e en in 1609
blijkbaar overleden (\ona~15, f~CLVI, 13~september 1600).} Servaes' weduwe en de
voorkinderen verkochten in 1604 voor \f1800 een huis aan het Spaarne.\zn{\nha,
\ora\ Haarlem 76-34, f~II$\rm^c$CXL\vo, 4~maart 1604.}
\item Faes Willems uit Zeelst trad in 1597 samen met Jan Pieters uit Veldhoven
op als getuige bij een transactie tussen een vrouw uit Budel en een man uit
Oirschot.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 38, f~CXXXIX\vo, 9~juni 1597.}
\item Severyn Jacobs, jonggezel uit Weert in de Zijlstraat, trouwde op
4~november 1603 met Lysbeth Joris uit Helmond, weduwe van Hendrick Ariaens bij
de Helmondsteeg. In 1606 lieten zij hun dochter Aelken gereformeerd dopen.
\item Severijn van Kelst\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-4, f~LXXXII, 2~juli 1612;
f~CLXVI\vo, 18~mei 1615; f~CLXVII\vo, 13~juni 1615. \ona~82-2, ongef., 2~januari
1625. \ona\ Haarlem 25, f~CXIII, 9~oktober 1615. \ona~75, f~LXXXVIII\vo, 3~juni
1604. \ona~123, f~CXLIX, 17~januari 1624. \sa\ Haarlem, Rood 212, f~XLVIII,
4~november 1615. \gar, \ona\ Rotterdam 297, f~61, 19~maart 1634.} uit Weert,
geboren rond 1582, koopman in onder meer zijde, in 1600--1607 te Rouen\zn{\nha,
\ona\ Haarlem 15, f~LIX, 17~mei 1600. \ona~16, f~XVI\vo, 16~januari 1601.
\ona~21, f~CXXIX\vo, 8~augustus 1607. \ona~41, f~CLXXX, 12~maart 1602. \ona~82,
f~CVII, 2~juni 1611.}, kocht in 1610 voor \f3050 een huis in de mond of het gat
van de Grote Houtstraat naast het Suikerhuis.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-38,
f~CI, 7~april 1610. Vgl. \ora~78-10, f~CXCIII, 6~februari 1620. \ora~123, f~X,
2~juni 1623.} Samen met zijn broers en zusters Henrick, Sacharias, Geertruijt,
Abraham (hij in 1614 vertrok naar Praag) en Susanna verkocht hij in 1612 voor
\f600 een huis buiten de Houtpoort.\zn{30~maart 1612 INVULLEN:BRON:internet} In
1617 werd hij als Severijn van Kelst uit Weert, woonachtig {\em in het gat van
de Houtstraet\/}, gereformeerd lidmaat en kreeg hij catechesatie.\zn{\kr 100,
p.~113, 6~januari 1617.} Enkele jaren later bekende hij zich tot de
remonstrantse richting.\zn{\kr 20, ongef., 23~maart 1622.} Hij
ondertrouwde\zn{\nha, \ona\ Haarlem 46, f~\3, 16~april 1607.} als vrijgezel uit
Dordrecht, woonachtig in de Barteljorisstraat, op 22~april 1607 met Aeltgen
Henricx uit Grave, die in 1623--1636 zijn weduwe was en in 1631 te
Friedrichstadt woonde.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-48, f~CXVII\vo, 15~februari
1623. \ora~78-6, f~\2XIX, i.m. 23~januari 1623. \ona\ Haarlem 133, f~118\vo,
2~augustus 1631. Weeskamer Haarlem 82, f~17, 8~augustus 1636.} (waar zij met
haar man de laatste jaren van zijn leven had gewoond). Zij was een dochter van

Henrick Marcelis uit Grave, bakker te Haarlem, en van Anna Henricx. Evenals zijn
schoonvader werd hij lid van het kloveniersgilde en hij kwam terecht in
hetzelfde vaandel als zijn zwager Henrick Marcelis de jonge.\zn{\nha, Schutterij
Haarlem 29-1, ff~55 (1603) en 68\vo (1606). Idem 30, f~22, 1612; f~49,
1~november 1616 (hij wordt rotmeester).} In 1624 kocht hij voor \f2000 een huis
in de mond van de Grote Houtstraat naast het Suikerhuis.\zn{\nha, \ora\ Haarlem
76-49, f~\2XVI\vo, 28~december 1624.} Severijn van Kelst Willems insinueerde in
1603, mede namens zijn broers en zusters, hun grootmoeder Anna van Heythuysen,
weduwe van Goort Coppens van Goch, van wie zij hun erfdeel opeisten.\zn{\nha,
\ona\ Haarlem 74, f~XXXI, 26~februari 1623.} Willem van Kelst, hun vader, was
koopman geweest in Silezisch garen.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Rood 465, no.~41,
z.d.} Lysbeth van Elven was hun moeder.
%Henrick Coppens van Goch, koopman te Haarlem dreef een handel in lang garen en
%exploiteerde daartoe Pieter Breuckers als factoor. In februari 1613 verving
%Henricks weduwe, Elisabeth Wynants, die de zaak voortzette, Pieter door haar
%zoon Goort Coppens, die inmiddels `tot zijn jaren was gekomen'.\zn{\nha, \ona\
%Haarlem 24, f~XXVI, 22~februari 1613.}
%Hendrick Coppens van Kelst\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Rood 222, f~65\vo, 30~maart
%1648.} kreeg in 1650 een seurete de corps voor zes maanden.\zn{\nha, \sa\
%Haarlem, Rood 223, f~47, 18~maart 1650.}
%1637 handtekening H.Koppes van Kelst, vlaskoper.\zn{\nha, \sa\ Haarlem
%Rood 463, no.~18, z.d. (ca.~1637).} Hij werd in 1660 be\"edigd als landdrost
van
%Kennemerland.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Rood 226, f~177\vo, 14~augustus 1660.}
%Zie Pieter Brueckers, die factoor was van (een oudere?) Hendrick Coppens.
\item Symon Bierens\zn{\rhce, \ora\ Eindhoven 1582, f~250\vo, 25~mei 1612.
\ora~1583, f~8, 16~mei 1614; f~168\vo, 20~maart 1618. \ora\ Tongelre 57,
f~82\vo, z.d.; i,m., 14~mei 1621.}, geboren rond 1546, lakenkoper
(waarschijnlijk in linnen), kocht in 1587 een hofstede met een hopveld aan de
Korenmarkt te Helmond.\zn{\rhce, \sa\ Helmond 3814, f~151, 25~maart 1587.} Later
woonde hij te Haarlem. Hij vertrok rond Kerstmis 1591 met een hoeveelheid linnen
naar Middelburg met de bedoeling om het te ruilen tegen Engels laken.\zn{\nha,
\sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e O114, f~\2XXVIII\vo, 17~april 1592.} In 1592
bleef hij \f771:13:8 schuldig voor een partij van Pieter Anthonis de Goyer
gekocht lijnwaad, maar hij vertrok uit Haarlem met onbekende bestemming. In 1610
machtigden zijn schuldeisers de secretaris van Woensel om drie renten (\f6, \f3
en 32~stuiver jaarlijks) te verkopen, die hij had ge\"erfd van zijn vader Jan
Bierens.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 81, f~LXXXVII\vo, 25~juni 1610.} Hij bleek in
1611 weer te Eindhoven te wonen.\zn{\rhce, \ora\ Eindhoven 1582, f~182\vo,
1~april 1611; f~187\vo, 3~maart 1611.} Volgens zijn genealogie kwam hij uit
Tongelre, was hij een zoon van Symon Symons Bierens en Jenneken Jans Verasdonck
en had hij voor zijn vestiging in Haarlem te Eindhoven gewoond.\zn{Vriesendorp,
\ah Bierens'', 118, 119.} In 1648 kweten Janneken Symon Bierens (gehuwd met
Wouter Jans Engelant, zijdenlegatuurwerker) en haar zus Luytgen, ongehuwd, Aert
Aerts van der Goor te Zeelst voor \f100, spruitende uit de verkoop van een huis
en andere erfgoederen, afkomstig uit de nalatenschap van Aeltke Symon Bierens,
vrouw van Goort Aerts Eeckelaer uit Gestel en overleden te Tongelre.\zn{\nha,
\ona\ Haarlem 192, deel~I, f~68\vo, 24~juni 1648.}
%\rhce, \ora\ Tongelre 57, f~45\vo, 2~juni 1622: Simon Simons Bierens, weduwnaar
%van Jenneken, geeft de tocht van haar goederen aan hun kinderen Jan, Simons,
%Elsken (weduwe van Henrick Jan Dirckx) en Aelcken (gehuwd met Goert Aerts).
\item Sijmon Hendricks \zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e O114b,
f~XVI\vo, z.d. (1609): vermelding van Sijmon Heijndricxs zonder herkomstnaam,
linnenwever, 26~jaar oud.} uit Rijthoven (Riethoven) in de Valkesteeg werd in
1603 lidmaat van de gereformeerde gemeente.\zn{\kr 99, p.~98, 8~juli 1603.}
\item Symon Henricx\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-2, ongef., 14~december 1592. \ona\
Haarlem 48, f~CLXVI\vo, 7~maart 1611.}, linnenwever uit Waerdt
(Valkenswaard\zn{Door Kaptein, INVULLEN:titel, 259, gelezen als \ah

Berckensevaert''.}), geboren rond 1561, kocht in 1587 voor de lasten van \f200
een huis in de Magdalenasteeg.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-167, f~114\vo.
\ora\ Haarlem 76-27, f~\2XLIIII\vo, 30~april 1587.} Als Symon Henricx uit
Valkenswaard was hij in 1592 getuige bij een transactie van Kerst Jan Peters uit
Tongeren (Tongelre).\zn{\nha, \ona\ Haarlem 35, f~II$\rm^c$XXX, 2~november
1592.} Hij kocht in 1593 als Symon Henricx uit Waerdt een huis in de
Schagchelstraat voor \f900\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-173, f~187\vo. \ora\
Haarlem 76-30, f~LXV, 27~april 1593. Vgl. \ora~78-7, f~LXII, 10~juni 1603.}
(mogelijk hetzelfde dat hij in 1609 voor \f975 verkocht\zn{\nha, \ora\ Haarlem
76-37, f~XLIIII, 28~januari 1609.}). Als Symon Henrix uit Weert verkocht hij in
1598 namens zijn vrouw Heyltgen van Lievendael\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Rood 211,
f~CLXXXVIII, 12~juli 1611. Zij wordt niet vermeld door Schampers, INVULLEN. Zie
ook Van Dijck INVULLEN} uit Stratum aan zijn of haar oom Jaspar Vijgens te Kleef
{\em den Loyacker\/}, 3 of 4~lopenzaad groot gelegen buiten de Eindhovensepoort,
waarin Heyltgen was ge\"erfd via haar ouders.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 28,
f~CXLIX, 20~april 1598.} Zij is geboren omstreeks 1567.\zn{\nha, \ona\ Haarlem
48, f~CLI\vo, 20~januari 1611.} Jaspar Vekemans te Kleef, vermoedelijk dezelfde,
werd in 1597 gemachtigd door Symon en zijn zus Yken om land te Valkenswaard te
verkopen.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 38, f~CXXIII\vo, 14~mei 1597.} Namens zijn
vrouw machtigde hij in 1606 zijn zwager Jan Henrick Mickaerts te Tongelre om van
haar oom Reynier van Lievendael, koopman te Zwolle, alles te innen waarop zij
recht had.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 45, f~XXXIII\vo, 21~februari 1606.} Tijdens
het Twaalfjarig Bestand ging hij naar Eindhoven om een kamp land te Stratum te
verkopen.\zn{\rhce, \ora\ Eindhoven 1582, f~78\vo, 15~februari 1610.} In 1622
verkocht hij voor \f200 een huis in de Magdalenastraat naast Jan Jans uit
Stratum aan zijn zus Sytgen Henricxs, weduwe van Govert Cristiaens.\zn{\nha,
\ora\ Haarlem 76-48, f~X\vo, 24~november 1622.} Simon testeerde op zijn ziekbed
in 1625 ten gunste van zijn kinderen Henrick, Maycken, Arent en Dirck Simons en
de kinderen van zijn dochter Jannetgen. Hij woonde toen in de
Magdalenastraat.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 126, f~28, 16~september 1625.} Arent
werd in 1627, 30~jaar oud, gereformeerd gedoopt, Maycken in 1641, 50~jaar oud.
\item Simon Jacobs uit Weert en Metjen Rutten, eveneens uit Weert, woonachtig in
de Oude Doelstraat, werden in 1630 gereformeerde lidmaten.\zn{\kr 100, p.~411,
11~oktober 1630.} In 1597--1602 hadden zij vier kinderen gereformeerd laten
dopen.
\item Symon Loukens\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-41, f~CLXXXV, 24~januari 1613.
\ora~76-42, f~\2XIIII\vo, 1~maart 1616. \ora~76-59, f~\2XXXVIII, 17~december
1639. \ora~82-2, ongef., 28~oktober 1628.}, linnenwever uit Weert, kocht in 1601
voor \f790 een nieuw huis in de Bakkerszaksteeg\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-33,
f~CXXXVIII\vo, 17~december 1601.} en in 1613 voor \f800 een huis in de
Drossestraat.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-41, f~CXLVII, 20~september 1613.} Een
huis in de Bakkumsteeg aan de vest bij de ramen verkocht hij in 1613 voor
\f350\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-41, f~CLXXIII\vo, z.d. (de laatste akte van
1613).} en in 1620 kocht hij een huis naast het zijne in de Raamstraat.\zn{\nha,
\ora\ Haarlem 76-46, f~XLIII, 2~mei 1620. Vgl. \ora~78-10, f~\2XXX, z.d.
\ora~78-12, f~\2XIIII, 15~maart 1627.} Zijn woonhuis in de Drossestraat belastte
hij in 1622 met een rente en verkocht hij in 1627 voor \f650\zn{\nha, \ora\
Haarlem 76-51, f~CXLVII\vo, 30~december 1627. \ora~78-11, f~CXLVII\vo,
19~november 1622.} In de Nieuwe Raamstraat bezat hij een huis, dat hij in 1624
belastte.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 78-12, f~XLV\vo, 22~augustus 1624.}
\item Dirick Anthonis\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-2, ongef., 27~april 1592.},
linnenwever uit Leende, verkocht in 1594 voor \f170 en de lasten van \f150 een
huis in de Annastraat.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-174, f~175\vo;
f~\2IIII\vo, 20~december 1594.} Zijn vier kinderen bij Hendrickgen Jochums
werden in 1584--1594 gereformeerd gedoopt.
\item Dirric Aerts\zn{\nha, \ona\ Haarlem 42, f~LXI\vo, 16~september 1602.},
linnenwever uit Gestel in de Damstraat werd in 1596 lidmaat van de gereformeerde

gemeente.\zn{\kr 99, p.~8, 10~april 1596.} Toen hij op 18~mei 1597 te Haarlem
als vrijgezel ondertrouwde met Susanneken Pauwels uit Gent in de Frankestraat,
woonde hij te Cloetingen. Hij trouwde op 1~juni, mogelijk te Cloetingen. Zij
woonden in 1603 in het Groot Heiligland.\zn{\nha, \dtb\ Haarlem 47, p.~361,
20~april 1603.}
\item Dirrick Barents\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-3, f~XXV, 5~augustus 1597.}
(Baernts), linnenwever uit Helmond, en zijn vrouw Niesken Goverts in de
Hagelstraat (Hagestraat) werden in 1603 lidmaten van de gereformeerde
gemeente.\zn{\kr 99, p.~100, 11~juli 1603.}
\item Dierick Bertens uit Helmond was in 1593 getuige bij het testament van
Heijndrick Joosten uit Helmond.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 10, f~CV\vo, 26~april
1593.}
%INVULLEN:zelfde als vorige?
\item Dirrick Corstiaens\zn{\nha, \ona\ Haarlem 54, f~58, 13~juni 1602. \ona~71,
f~LXXXVIII, 13~juni 1602. \ora\ Haarlem 76-39, f~XXXV\vo, 25~januari 1611.},
linnenwever uit Breugel in de Kleine Houtstraat, trouwde op 16~juli 1596 met
Grietken Pauwels uit Haarlem. Hij leverde in 1602 elf stukken rauw lijnwaad aan
Baernt Bastiaens uit Helmond in ruil voor 141\half~\pond scheergaren.\zn{\nha,
\ona\ Haarlem 54, f~56\vo, 6~juni 1602; f~58, 13~juni 1602; f~86\vo, 11~december
1602.} In 1607 belastte hij zijn huis in de Cornelissteeg met \f200.\zn{\nha,
\ora\ Haarlem 78-7, f~CLXVI\vo, 26~mei 1607.} Hij woonde daar nog steeds, toen
hij op 12~april 1616 hertrouwde\zn{\nha, \ona\ Haarlem 51, f~XXVI\vo, 8~april
1616.} met Claesgen Jacobs uit Haarlem, weduwe van Pieter Jans in de
Zagerstraat. Het tweede huwelijk liep al snel op de klippen. In 1619 wilde Dirck
vertrekken, omdat Claesgen {\em niet gesint is tot hem in haer huys te comen\/}.
Zij kondigde aan te zullen procederen over hun huwelijkse voorwaarden en
testament, tenzij er bemiddeling zou komen. Van de laatste taak probeerde zich
de gereformeerde kerkenraad te kwijten. De broederen zagen aanvankelijk geen
enkele schuld bij Dirck, maar enkele lidmaten hadden toch een tegengestelde
opinie. Jegens haar eerste echtgenoot zou zij zich goed hebben gedragen, in
tegenstelling tot de tweede. Omdat hun {\em ongoddelijcke huijshouden\/} de
gemeente veel ergernis gaf, konden zij beter uit elkaar. Daarna had het veel
voeten in aarde voor zij weer tot het avondmaal werden toegelaten.\zn{\kr 19,
ongef., 3~november 1619; 5~november 1619; 8~november 1619; 6~december 1619;
10~december 1619; 17~december 1619; 20~december 1619; 15~april 1620; 12~juli
1620. Idem~20, ongef., 10~oktober 1621; 4~november 1621; 29~maart 1622; 1~april
1622; 28~juni 1622; 5~juli 1622; 19~oktober 1621; 26~oktober 1621.}
\item Dirck Philips uit Breugel voor de helft en zijn kinderen bij Lucia Wouter
Brants (met hun neef en voogd Goert Henricx uit Mierlo) voor de wederhelft
verkochten in 1595 aan Cornelis Thys uit Breugel, die eveneens in Haarlem
woonde, een huis en hofstad te Mierlo ter plaatse {\em Hellemer
Hout\/}.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e O114a, f~CLXXXVI,
27~september 1595.}
\item Dirck Frans uit Helmond, geboren in 1578, werkte omstreeks 1600--1603 als
knecht bij de linnenreder Rut Aerts\zn{\nha, \ona\ Haarlem 113, f~LXXXVII,
10~februari 1609.} [uit Sint-Oedenrode] en trouwde daarna, op 16~mei 1604, toen
hij zelfstandig was geworden, als jonggezel in de Klerksteeg met Anneken Jans,
jongedochter uit Haarlem. In 1607 kocht hij zeven loten voor het nieuwe
oudemannenhuis, waarbij hij liet noteren: {\em Dirrick Franssen van Helmont
heeft syn cammeken vercocht ende tgelt inde lootery gebrocht\/}.\zn{\nha,
Oudemannenhuis Haarlem 3-72, no.~5.} Op 23~november 1608 hertrouwde hij
met Maijken Aerts, jongedochter uit Veldhoven; hij woonde toen aan de Oude
Gracht. In 1628 was hij wijlen en verkocht zijn dochter Janneken Dircxs (gehuwd
met de smalwerker Jacob Regers) het versterf van Frans Broyse te Helmond, Dircks
vader, aan haar oom Gillis Franss.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e
O114b, f~236\vo, 6~maart 1628.} De vader mag worden ge\"identificeerd met Frans

Ambrosius Dreijcorts, die gehuwd was met Peerken Andries Sanders (Dircks moeder)
en Iken Loyen Jordens.\zn{\rhce, \sa\ Helmond 3817, p.~527, 7~november 1602.
\sa~3818, no.~56, 17~mei 1603. \sa~3820, no.~23, 30~april 1608. \sa~3826,
no.~528, 10~november 1620. \sa~3834, p.~105, 8~september 1628.} Als
mede-erfgenaam van Derick Ambrosius Arts van den Eijnde was hij verwant aan de
Helmonds-Haarlemse migrant Gijsbrecht Ambrosius (van den Eijnde).
\item Dirick Gerarts uit Eindhoven procedeerde in 1598 tegen Jan Jans uit
Woensel.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-3, f~40\vo 21~januari 1598.} Hij trouwde op
19~januari 1603 als vrijgezel met Lijnken Pieters, jongedochter uit Woensel.
\item Dirick Gerits\zn{\rhce, \sa\ Helmond 3824, ff~3 en 5, 28~juni 1614.} (van
Amstel) uit Helmond, zoon van Gerardt Dericx Cremers (of de kramer) en Belijken
van Ampstel, werd in 1601 lidmaat van de gereformeerde gemeente.\zn{INVULLEN}
Hij trouwde met Grietgen Philips uit Maaseik\zn{\nha, \ona\ Haarlem 49,
f~CLXXXVI\vo, 10~oktober 1612. \rhce, \sa\ Helmond 3824, ff~3 en 5, 28~juni
1614.}, die in 1614 als zijn weduwe met hun zeven kinderen in Haarlem
woonde.\zn{Van Asten, \ah Voorzaten van Jan van Amstel'', 34.} Grietgen, haar
man en haar zus Willemken (gehuwd met Jan Jans uit Helmond) stelden zich in 1601
borg voor hun broer Philips Philips, die \f58:5:0 had voorgeschoten aan hun zus
Lysbet Philips om haar armoede te lenigen. Getuige was Ansem Janss uit Dommelen,
poorter van Haarlem.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 41, f~VI\vo, 25~januari 1601.}
\item Dirck Goverts\zn{\nha, \ora\ Haarlem 78-6, f~CXCVI, 16~maart 1601: Dirck
Goverts (zonder herkomstnaam) kan zijn gekochte Silezische garen niet betalen.},
jonggezel uit Lieshout aan de Scheepmakersdijk, trouwde op 29~april 1601 met
Lysbet Dircks ter Heyde, jongedochter uit Goch in de Grote Houtstraat, dochter
van Dirck Jans ter Heyde. Zij machtigde in 1613 haar man om naar Goch te gaan en
daar de kamer met erf achter het huis De Engel in de Roggestraat
(Roggenstra{\ss}e) te verkopen, die zij had ge\"erfd van haar oom Henrick ter
Heyde.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 84, f~CXLVI, 17~december 1613.}
%Zijn eerste vrouw was wellicht Lysken Meeus; zij en haar man Diderick Govarts,
%komende uit Goch en woonachtig in de Grote Houtstraat tegenover De Rozenboom,
%werden althans in 1599 lidmaten van de gereformeerde gemeente.\zn{\kr 99,
%p.~46, 7~juli 1599.}
\item Dirric Hendricx uit Gemert in de Kleine Houtstraat trouwde op 28~maart
1595 met Grietgen Isaacx uit Haarlem. Hij werd in 1600 en 1601 aangesteld tot
een van de Brabantse keurmeesters van het garen en in 1606 tot vinder van het
linnenweversgilde.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Rood 210, f~\2XXI, 10~mei 1600;
f~\2XXXVIII, 12~mei 1601. Rood 211, f~LXVI, 20~augustus 1606.} Op 4~september
1616 hertrouwde hij met Pietertge Jans uit Oostwinkel (Vlaanderen) in de
Klerksteeg, weduwe van Jan Iemants; hij woonde toen in de Korte Houtstraat.
Pietertge werd in 1622 toegelaten als uitdraagster van lijnwaden; haar man
stelde zich borg voor \f600.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Rood 212, f~273\vo, 11~april
1622.}
\item Dirck Hendrics van den Broeck\zn{De Gou, \ah Het geslacht van den
Broeck'', 37, 42. \nha, \sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e O114, f~CLXXXVIII\vo,
12~november 1591.}, jonggezel uit Strijp, zoon van Henrick Symons van den
Broeck\zn{Mogelijk identiek aan Henrick Symons, die in 1571 een huis en land aan
het Broek te Strijp bezat (Melssen, {\em Kohieren van de honderdste penning van
Gestel\/}, 69).}, drossaard van Cranendonk, en Elisabeth, trouwde op 16~april
1602 met Heylken Verscheijl\zn{Mason, {\em Gens Van der Scuylen\/}, 33, 113,
125, 129-133, 149-151.} van Haarlem, dochter van Dirck Verschuyl uit Eindhoven,
linnenhandelaar te Haarlem, en Mariken Reynder Willems. Zij gingen in Eindhoven
wonen. In 1601 handelde Dirck samen met Jaspar Thielmans van Hertsroy [uit
Breugel], die in Haarlem had gewoond, in lijnwaad.\zn{\gah, \ora\ \db\ 1424,
f~276, 15~september 1601.} Te Eindhoven verkocht hij in 1610 een huis aan de
Steenweg en de {\em Jan Verschuyl hofstadt\/} aan de Stratumsepoort.\zn{\rhce,
\ora\ Eindhoven 1582, f~126\vo, 12~juli 1610; f~132\vo, 29~juli 1610.} Heylwich

Verschuyl belastte als weduwe in 1649 haar huis Het Hert in de Rechtestraat te
Eindhoven.\zn{\rhce, \ora\ Eindhoven 1590, f~15\vo, 20~augustus 1649.} Hij was
schepen van Eindhoven en stierf daar op 13~september 1636.
%INVULLEN: meer over hem in Varia sub VERSCHUYL, zie ook Melssen
\item Dirck Hendricx uit Walren (Waalre) de jonge werkte in 1584 als 14~jarige
spoeler bij Geert Peters in de Kruisstraat voor een jaarinkomen van \f7; hij
kreeg een eenmalige steunuitkering.\zn{\nha, Burgerweeshuis Haarlem 6,
f~XXXVII.} In 1636 werden op verzoek van Aeltgen Heyndricx, weduwe van Severijn
van Kelst, voogden aangesteld over de weeskinderen van wijlen haar broer Dirck
Heyndricxss uit Waalre.\zn{\nha, Weeskamer Haarlem 82, f~17, 8~augustus 1636.}
\item Dirck van Heuvel\zn{\kr 18, p.~372, 10~februari 1608. \ora\ Haarlem 47-2,
ongef., 28~augustus 1596. \ora~47-3, f~287\vo, 29~oktober 1607. \ora~47-4,
f~CLXXIII, 15~september 1615; f~CLXXIIII, 23~september 1615; f~CLXXXIII\vo,
6~april 1616. \ora~76-30, f~LXXXIIII\vo, 23~juni 1593. \ora~78-5, f~XXIII,
10~juni 1592 (vgl. f~XXVI, 30~juni 1592). \ora~82-1, ongef., 3~november 1612.
\ona\ Haarlem 7, f~\2LXXXV\vo, 12~april 1588. \ona~14, f~CLXXXI, 8~augustus
1599. \ona~23, ff~\2XCIII en \2XCIIII, 17~november 1612. \ona~33, f~LVII,
10~februari 1587. \ona~108, f~279, 24~november 1613. \sa\ Haarlem, Rood 210,
f~LXXXVII, 12~november 1592. Restant Ensched\'e O114, f~XIII, 23~augustus 1589;
f~LXVIII, 20~april 1590. Idem O114b, f~CXLIII, 19~juni 1617.} uit Weert, geboren
rond 1536\zn{\nha, \ona\ Haarlem 81, f~CIX, 21~juli 1610.}, woonde minstens
sinds 1573 te Goch, waar hij lidmaat en in 1573--1578 kerkenraadslid was van de
Nederlandse, gereformeerde vluchtelingengemeente.\zn{Van Booma, \ah `Eene
christliche gemeyne ende heerlicke herberge'\/'', 79. Van Booma, {\em Communio
clandestina\/}, I, 188-231 passim.} Ook in Haarlem was hij een actieve
calvinist: hij en zijn vrouw waren sinds lidmaat\zn{Hamers, \ah Lidmaten en
attestaties'', 131.} en vertegenwoordigde in 1595 samen met twee predikanten en
een collega-ouderling (uit Oostzaan) de classis van Haarlem op de provinciale
synode te Assendelft.\zn{Reitsma en Van Veen, {\em Acta\/}, I, 197.} Hij woonde
in 1594 te Haarlem in de Kerkstraat.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-2, ongef., 23~mei
1594.} Zijn huis kocht hij in 1579 van de stad, evenals zijn buren Joachim Jans
[uit Dommelen] en Jan Kerstens uit Weert deden.\zn{\nha, Stadsarchief Haarlem
1245--1572 578, f~\2XCV, 2~november 1579. \ora\ Haarlem 78-3, f~CXXXI\vo,
10~januari 1581.} Aan dominee Johannes Damius verkocht hij in 1595 voor \f2070
het huis in de Warmoesstraat waar de drie granaatappels uithingen, naast zijn
eigen huis.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-31, f~III, 12~januari 1595.} In 1606 was
hij een van de loterijmeesters; hij verkocht verschillende loten aan
zakenrelaties in Brabant (Eindhoven, Breugel, Gemert) en bovendien was zijn
Brabantse en Weerter klandizie in Haarlem opvallend groot.\zn{\nha,
Oudemannenhuis Haarlem 3-24, nrs.~1, 3, 5, 7 en passim.} Met zijn vrouw Caterina
de Bruijne, eveneens afkomstig van Weert in Brabant, maakte hij in hetzelfde
jaar een testament. Begunstigden waren hun kinderen Magdalena (gehuwd met Jan
Thonis de Lombaert uit Eindhoven), Martyntgen (gehuwd met Denys Jans [Verhoeven
uit Woensel]), Henrick en Jan.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 45, f~XXXIII\vo,
2~februari 1606. \sa\ Haarlem, Rood 212, f~XXXI, 12~maart 1615.} Zijn vrouw werd
begraven op 31~juli 1611. Hij testeerde in nogmaals, waarbij zijn zoon Jan voor
de reparaties aan zijn huis in de Warmoesstraat de ongeveer \f100 mocht verhalen
die hij tegoed had van zijn neef Willem van Heuvel.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 50,
f~CXXXIII, 1~september 1614. Zie voor de verrekening van de nalatenschap:
\ona~26, f~X, 7~februari 1618; f~X\vo, 7~februari 1618. \ona~89, f~XC, 9~juni
1618.} Tegelijkertijd ging hij bij zoon Jan in de kost, maar over de
onderhoudskosten ontstond een conflict met zijn kinderen, dat leidde tot
vonnissen voor het schepengerecht van Haarlem en het Hof van Holland in Den
Haag.\zn{\na, Hof van Holland 644, no.~3, 18~januari 1618. \nha, \ora\ Haarlem
47-4, f~CLXXXIII\vo, 6~april 1616; f~CXCI\vo, 27~augustus 1616; f~CXCIIII,
25~oktober 1616.} Hij was (Silezisch-)garenkoper\zn{\nha, Gildenarchieven
Haarlem 332, ongedateerd rekest, ca.~1595; {\em Dit syn de namen\/}, z.d. \ona\
Haarlem 38, f~CLXXVI, 7~oktober 1597. \ora\ Haarlem 76-5, f~\2XX\vo, 11~maart
1596. \ora~78-6, f~CLXIIII\vo, 21~december 1599; f~CXCV\vo, 2~maart 1601.} en

leverde onder meer in La Rochelle.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 14, f~\2LXV\vo,
11~november 1599. \ona~15, f~XXIX\vo, 15~maart 1600.} In 1593 was hij vinder van
het linnenweversambacht.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Rood 210, f~CIII\vo, 22~oktober
1593.} Genoemde neef Willem van Heuvel ontsloeg hij in 1612 van zijn factorij
van Silezisch garen.\zn{\nha, \ona\ 23, f~\2XCVII, 19~november 1612.} In 1592
was hij een van de aalmoezeniers van de Brabantse armen.\zn{\nha, \sa\ Haarlem,
Rood 210, f~LXXXVII\vo, 14~november 1592.} Wegens {\em impotenheijt door
ouderdom\/} kon hij in 1614 zijn zaken niet persoonlijk waarnemen.\zn{\nha,
\ona\ Haarlem 108, f~300, 30~april 1614.} Hij werd begraven op 25~juni 1617. In
1618 verkochten zijn erfgenamen aan Jacob Jans Smuyser [uit Weert] voor \f6800
het huis in de Damstraat waar de stad Weert uithing, dat hij minstens sinds 1584
in bezit had gehad.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-44, f~XXVIII, 12~maart 1618. \ona\
Haarlem 172, deel~III, f~XXVIII\vo, 11~augustus 1640. \sa\ Haarlem, kast 31-1,
f~XXXIII\vo. Kast 32-3, rekening 1584, f~VIII\vo. Kast 32-9, rekening 1600,
f~V\vo. Kast 32-13, rekening 1610, f~V\vo.}
\item Dierick Janssen\zn{\nha, \ona\ Haarlem 26, f~CLXVI, 15~november 1618.},
linnenwever uit Eindhoven in de Wijngaardstraat, geboren rond 1554, had in 1589
in zake de koop van lijnwaad aan Pieter Claes, lijnwaadpakker {\em inde
Vergulden Porsse\/}, een betalingsachterstand. Hij beloofde tot genoegdoening de
opbrengst van 19~stukken lijnwaad die hij met Steven Bieaert uit of te Rotterdam
naar Bayonne had gezonden plus alles wat hij tegoed had van een factoor te
Londen.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 8, f~LXXIIIIv, 2~mei 1589.} In 1593 was hij
getuige bij het testament van Ghysbert Willems, linnenwever uit
Woensel.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 36, f~LXIII, 2~juni 1593.} In 1600 verklaarde
hij het jaar tevoren een partij slecht Fries garen te hebben gekocht.\zn{\nha,
Gildenarchieven Haarlem 330, 28~februari 1600.}
\item Dirric Verscheijl\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e O114,
f~II$\rm^c$XVIII\vo, 9~maart 1592. \ora\ Haarlem 47-2, ongef., 18~januari 1592;
30~april 1592. \ora~47-3, f~264, 7~augustus 1606.
%\ora~76-52, f~\2XCIIII, 2~oktober 1630.
\ora~78-4, f~XCIIII\vo, 1~mei 1587. Mason, {\em Gens Van der Scuylen\/}, 17, 32,
125-131, 138-140, 145, 148-151, 187, 188.} (Verschael, Verschuyl) uit Eindhoven,
koopman in lijnwaad, was een zoon van Jan Gerrits Verschuyl de oude uit
Eindhoven, koopman te Haarlem, en van Aelken. Samen met zijn vrouw Maycken
Reynderszn{\nha, Kerkenraad Haarlem 17, p.~220, 27~september 1597 (haar moeder
leeft nog en woont in Haarlem).} uit Gestel was hij lidmaat van de gereformeerde
gemeente sinds 1578\zn{\kr 98, p.~24.}, maar in een akte uit 1606 noemt hij zich
54~jaar oud en gedurende 16~jaar (dus sinds 1590) woonachtig in
Haarlem.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 45, f~CXCVII\vo, 30~december 1606.} In 1593 was
hij lid van de kloveniers in hetzelfde korporaalschap als zijn zwager, de
wijnkoper Thomas Aerts.\zn{\nha, Schutterij Haarlem 29-1, ff~5, 43, 55 en 68.}
Hij was in 1588 getuige voor Stoffel Jans uit Eindhoven, toen deze gereformeerd
lidmaat werd.\zn{\kr 98, p.~82, 15~april 1588.} In 1596 machtigde hij zijn zoon
Pieter bij Geertruyt van den Berche uit Maaseik, die daar als koopman woonde, om
er een schuld te innen.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e O114a,
f~II$\rm^c$LV\vo, 10~oktober 1596.} Samen met zijn broer Jan verscheepte hij
linnen naar La Rochelle\BackRef{rochelle} en investeerde hij in de Magelaanse
Compagnie.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 84, f~I\vo, 3~januari 1613.} Hij was in 1601
aalmoezenier van de Brabantse armen.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Rood 210, f~\2XXVII,
27~oktober 1600.} In 1609 testeerde\zn{\nha, \ona\ Haarlem 47, f~LX, 8~maart
1609; f~LXII, 19~maart 1609. Vgl. \ora\ Haarlem 78-5, f~\2CXVI\vo, 24~april
1594. \sa\ Haarlem, Rood 211, f~\2XLIIII, 18~juni 1613.} hij op zijn ziekbed ten
gunste van zijn voorzoon Pieter en zijn nakinderen Hans, Willem, Dirck, Henrick,
Heylken, Catalina, Sanneken en Styntgen.\zn{De kinderen: \nha, Oudemannenhuis
Haarlem 3-35, nrs.~48 (Styntgen is {\em een vryster jonck van jaren\/}), 49, 50,
51. \ona\ Haarlem 80, f~XC, 1~juni 1609. \ona~89, f~CXXXII, 8~september 1618.
\ona~162, ff~256\vo en 257, 3~augustus 1637: zij verkopen voor \f1800 aandelen
in de Enkhuizense kamer van de {\sc voc.} \ona~163, f~57\vo, 26~maart 1637:
inventaris van de huisraad van hun moeder, waarin schilderijen van `vader en

moeder' en van Dirck Verschuyl de jonge.} Hij woonde toen in de Koningstraat en
werd overleefd door zijn vrouw.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 80, f~LXXXV\vo, 29~mei
1609; f~CXLVI, 1~september 1609. \ona~84, f~XL, 20~april 1613. \ona~85,
f~CXLIII\vo, 6~oktober 1614.} Dochter Catalina trouwde met mr.~Thomas Pieters
uit Breugel en Sanneken in 1615 met Marten Denys Verhoeven (zoon van Denys Jans
Verhoeven uit Woensel, linnenkoper te Haarlem). Willem vestigde zich in Dublin,
Heijlken trouwde met Dirck van den Broeck uit Strijp te Eindhoven, Styntgen
trouwde in 1625 met Huybrecht van Leest uit Dordrecht, hoedenkramer te
Amsterdam, en hertrouwde daar in 1644 met Isaac Boudewijnsen. Zij verkochten in
1638 voor \f3600 een groot, wel betimmerd huis in het beste deel van de
Koningstraat op de hoek van de Jacobijnestraat, waar de vergulde brandemmer
uithing, en voor \f1920 het nieuwe huis daarachter, in de
Jacobijnestraat.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-58, ff~LXI en LXII, 25~februari 1638.
Zie voor de aankoop van het huis in de Koningstraat (voor \f1140): \ora~76-29,
f~XXXI\vo, 11~april 1591.} Ook Henrick Verschuyl vestigde zich te Dublin. Zijn
hoogzwangere vrouw Judith van Pellicum en hun kinderen liet hij achter in
Haarlem en kort nadien, in 1622, overleed hij. Uit zijn zwaar belaste
nalatenschap konden de kinderen niet worden onderhouden en zij werden voor de
opvoeding uitbesteed. In 1639 had Hans Verschuyl nog de jongste onder zijn
hoede, die na Henricks overlijden was geboren; hij had hem op zijn kosten naar
Engeland gestuurd om een ambacht te leren.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 159, f~308,
26~april 1639.} Judith van Pelcum was een dochter van Melchior van Pelcum alias
Liefhebber, een koopman te Amsterdam en later te Dublin van Vlaams origine, die
in 1615 en 1616 twee kleine schepen (van 28 en 46~last) bevrachtte voor reizen
op {\em Duijvelingen\/} (Dublin).\zn{\gaa, \ona\ Amsterdam 198, f~319\vo, 8~mei
1615; f~715\vo, 16~september 1615.} Zij woonde in 1637 als weduwe van Jan Jacobs
van Ceulen in Dublin.\zn{\gaa, \ona\ Amsterdam 416, f~210, 12~september 1637.}
%\gaa, \ona\ Amsterdam 182, f~8\vo, 23~november 1613: testament van
%Jacob Coijmans, 22~jaar, zoon van Thomas Coijmans en Anna van Pelleken,
%o.a. ten gunste van nicht Cathalina van Pelken (vrouw van Melchior van
%Pelken) en nicht Janneken van Pelken Hendricks.
%Henrick van Pilken uit Gent kocht in 1603 een huis in de Koningstraat
%voor \f770.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-34, f~CVI, 25~januari 1603.}
\item Dirric Jans uit Erp in Brabant trouwde op 17~juli 1594 met Zijntgen van
Marcke uit Gent. Hij woonde in de Witte Herenstraat.
\item Dirick Jans uit Gestel was in 1593 getuige bij de schikking tussen de
weduwe van Wouter Thys uit Strijp en Adriaen Franss uit Gestel\zn{\nha, \ona\
Haarlem 36, f~XCVIII\vo, 8~september 1593.} en trad op als voogd van Lysbeth
Jans uit Gestel, die dat jaar trouwde met Laurens Willems uit
Eindhoven.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 36, f~XCVIII\vo, 8~september 1593.} In 1584
was hij aangenomen als lidmaat van de gereformeerde gemeente; hij woonde toen
bij de Spaarnwouderpoort.\zn{\kr 98, p.~40, 30~maart 1584.} Hij noemde zich in
1587 Dirick Jans van Gennip bij Eindhoven naar de herdgang Gennep onder
Gestel.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 33, f~XC\vo, 16~juni 1587.}
\item Dirck Jans, jonggezel uit Helmond, trouwde op 19~november 1606 met Maijken
Jacobs, jongedochter uit Brugge. Zij woonden in de Cavelottesteeg. Hij of de
hierna volgende hertrouwde op 5~september 1632 met Hilleken Goverts, weduwe van
Cornelis Janssen; zij woonden in de Kleine Houtpoort. Dirck Jans, linnenwever
uit Helmond te Haarlem, verkocht in 1635 een akker te Helmond.\zn{\rhce, \sa\
Helmond 3841, no.~218, 15~december 1635.}
\item Dirck Jans uit Helmond trouwde op 23~november 1608 met Maijken Aerts uit
Veldhoven.
%INVULLEN:controleer akte. Dit huwelijk staat ook
%onder Dirck Frans van Helmond!

\item Dirck Jans uit Leende was gehuwd met Haesgen Goverts uit Leende, die in
1593 ongeveer 50~jaar oud was.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 36, f~CXII\vo, 18~oktober
1593; f~CXIII\vo, 21~oktober 1593.}
\item Dirck Jans, weduwnaar uit Mierlo, trouwde op 25~april 1600 met Peryna
Genet, weduwe van Laureyns Soufflet. Zij woonden buiten de Janspoort.
\item Dirric Janss, linnenwever uit Seylst (Zeelst), en Arent Thyss uit
Riethoven, die bij Ansem Jans uit Dommelen in het Zijl woonden, werden in 1592
lidmaten van de gereformeerde gemeente.\zn{\kr 98, p.~115, 3~januari 1591.}
Dirric woonde bij de Grote Houtpoort, toen hij op 14~maart 1595 trouwde met
Mayken Quirijns uit Veldhoven, dochter van Cryn Willems, linnenwever uit
Veldhoven te Haarlem. Hij getuigde in 1599 bij het testament van Lucas
Hoevelmans uit Eindhoven\zn{\nha, \ona\ Haarlem 14, f~XVIII, 22~januari 1599.}
en was wijlen in 1600; zijn schoonvader en zijn broer Marcelis verkochten toen
als voogden van zijn weeskind voor \f700 een huis aan de Krocht, gemaakt van de
kerk van het Catharijnenconvent.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-32, f~II$\rm^c$XL,
28~december 1600. Zie voor de aankoop: \ora~76-31, f~CLXXIII\vo, 10~september
1596.} Het kind, Jan Dircx, 4\half~jaar oud, werd in 1601 voor \f132 in de kost
gedaan bij Jacob Jans uit Veldhoven tot hij 16~jaar zou zijn.\zn{\nha, \ona\
Haarlem 41, f~V\vo, 22~januari 1601.}
%%INVULLEN:lidmaat 1591 of 1592?
\item Dirck Leenertssen uit Buel (Budel), 12~jaar oud, werkte in 1586 als
spoeler bij Willem Wouters in de Zijlstraat, maar was armlastig.\zn{\nha,
Burgerweeshuis Haarlem 6, f~XXXVIII.}
\item Dyrick Lucas van Venbergen\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-4, f~XXII, 14~januari
1610.} uit Eindhoven en zijn vrouw Neelken Geryts Sas\zn{\rhce, \ora\ Eindhoven
1582, f~28\vo, 14~juli 1609. \nha, \ora\ Haarlem 47-2, ongef., 10~december 1587.
\ona\ Haarlem 96, f~XXX\vo, 20~februari 1625: haar kinderen Lucas Dircx\zn{Van
Boheemen en Van der Heijden, {\em Retoricaal memoriaal\/}, bijlage~1, no.~H509.}
en Geertgen Dircx, gehuwd met de uit Rijnsburg afkomstige Elias Christiaens, die
misschien lintwever, maar in elk geval uitvinder was.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 27,
f~VI\vo, 7~januari 1620. \sa\ Haarlem, Rood 216, f~27\vo, 1~september 1632.
Restant Ensched\'e O114b, f~XXX\vo, 7~mei 1610 (hij vond in 1604 een lintmolen
uit, maar een ander kreeg een productie-octrooi); f~XXXIIII\vo, 6~juni 1610 (ad
idem). \ora\ Haarlem 47-4, f~XIX, 13~november 1609. Schutterij Haarlem 30, f~17.
Kerkenraad Haarlem 20, ongef., 11~juli en 14~juli 1623 (hij ontkent
drankmisbruik, dobbelen en andere kansspelen, maar erkent een klant te zijn van
Aefghen, die wegens hoererij in het tuchthuis zit); 22~maart en 29~maart 1627 en
10~april 1628 (Elias in de Korte Zijlstraat en de weduwe Susanna worden
ontboden, omdat zij veelvuldig voorhuwelijkse gemeenschap hadden gehad).
Doorman, {\em Octrooien voor uitvindingen\/}, 157 (octrooi voor een
deegkneedtoestel, ook om te builen (1623); 194 (octrooi voor een ijsbreker
(1633).} Lucas Dircxs van Venbergen kocht in 1622 voor \f4200 een huis in de
Kerkstraat, voorheen van het Vrouwenbroedersconvent: \ora\ Haarlem 76-47,
f~CLII, 26~januari 1622). Vgl. \ora~76-50, f~LXXV\vo, 4~oktober 1625.} uit
Eindhoven (dochter van Gerardt Sas de oude) werden in 1578 lidmaten van de
gereformeerde gemeente. Zij woonden in de Turfsteeg.\zn{\kr 98, p.~24.} In 1597
woonde hij bij de Ossenmarkt.\zn{\kr 99, p.~27, 10~oktober 1597.} In 1590 wordt
hij linnenwever of -koopman genoemd; hij woonde toen in de
Gasthuisstraat.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Rood 210, f~L, 6~november 1590.} Neelken
was zijn weduwe in 1619.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 89, f~CXLIX\vo, 26~augustus
1619.} De kinderen uit dit huwelijk verkochten in 1631 voor \f1700 een huis op
de hoek van de Drossestraat en de Barrevoetestraat.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 7653, f~LXIII, 21~februari 1631.}
\id Dirck Lucas uit Weerdt of Verckensweert (Valkenswaard) op den Dries verkocht
in 1606 voor \f450 een huis aan de Ossenmarkt.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-35,
f~CLXII, 12~februari 1606. \ora~78-6, f~II$\rm^c$XLII, 28~februari 1600.} Gezien

het adres is identificatie met Dirck uit Eindhoven plausibel. In 1608 kocht de
linnenwever Dirck Lucas (zonder herkomstnaam) voor \f550 een huis in de Jan
Basaertsteeg.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-36, f~\2XCIX, 7~december 1608.}
\item Dirric Michiels uit Eindhoven trouwde met Magdalena Goossens. Zij werd in
1596 lidmaat van de gereformeerde gemeente en woonde toen in de
Gierstraat.\zn{\kr 99, p.~7, 5~januari 1596.}
\item Dirck Dircks Boorten\zn{\nha, \ona\ Haarlem 23, f~VI\vo, 17~januari 1611.
\ona~70, ff~48 en 49, 7~augustus 1611. \ona~81, f~LXXXV, 19~juni 1610. \ona~82,
f~XLI, 9~maart 1611. \ona~87, f~CLXXIX, 5~december 1617. \ona~150, f~240\vo,
14~oktober 1647. \ona~166, f~245, 9~Juli 1637; ff~319 en 320, 31~augustus 1637;
f~412, 1~december 1637. \ora\ Haarlem 47-5, f~9, 3~maart 1622. \ora~47-7, f~79,
3~juni 1639. \ora~76-51, f~\2XIIII, 16~maart 1628. \ora~76-54, f~LXXXV,
13~december 1632; f~\2III\vo, 3~mei 1633. Schutterij Haarlem 31-2, ongef., 1621.
\na, Hof van Holland 623, no.~189, 29~november 1610.} uit Eindhoven, geboren
rond 1576, heette afkomstig van Harlingen, toen hij op 25~april 1600 trouwde met
Mariken Pieters\zn{De Ridder, \ah Een lijfrente-register'', 3.}, jongedochter
uit Goch, geboren rond 1581. Hij was een zoon van de Eindhovenaren Dirck Wouters
Boorten en Judith Lodewijcx, die zich in Haarlem hadden gevestigd en blijkbaar
eerst te Harlingen hadden gewoond. Hij was in 1598 koopman en factoor te
Middelburg.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 13, f~II$\rm^c$XCV, 8~augustus 1598. \ona~88,
fCLXIX\vo, 13~november 1617.} Later was hij achtereenvolgens lijnwaadpakker te
Haarlem (voor 1616\zn{\nha, \ona\ Haarlem 76, f~XXIX, 10~februari 1606. \ona~79,
f~CL, 18~november 1608 (hij rolde en pakte op 17~juni achttien stukken wit
lijnwaad en 47~{\em mangetskens\/} van elk 20~el, de laatste gestoffeerd met
karmozijn, goud en geschilderde {\em briefkens\/}). \ona~83, f~CXLVII\vo,
3~oktober 1612. \ona~87, f~CIII\vo, 17~augustus 1616.}), houtkoper te Amsterdam
en koopman te Haarlem. In 1602 kocht hij (lijnwaadpakker) voor \f600 aandelen in
de juist opgerichte {\sc voc.}\zn{Van Dillen, {\em Het oudste
aandeelhoudersregister\/}, 132.} Te Haarlem kocht hij voor 1604 een huis in de
Grote Houtstraat\zn{\nha, \ona\ Haarlem 74, f~LXXXIX\vo, 19~juni 1603.} en in
1611 voor \f4200 een huis in dezelfde straat\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-39,
f~\2XLIII, 22~november 1611.}; een van deze huizen, waar de stad Amsterdam
uithing, verkocht hij in 1612 voor \f5300.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-40,
f~LIIII\vo, 6~februari 1612.} Samen met hun dienstmeid werden Dirck en Mariken
in 1616 (met attestatie van Amsterdam) lidmaten van de gereformeerde gemeente;
zij woonden toen aan de Oude Gracht.\zn{\kr 100, p.~102, 6~juli 1616.} Met haar
testeerde hij in 1621 en 1624 ten gunste van hun zoon Dirck (in 1621 ongehuwd,
in 1624 en 1630 koopman in lijnwaden\zn{\na, Hof van Holland 691, no.~190,
11~oktober 1630.}), die \f6000 zou krijgen na het overlijden van de eerste van
zijn ouders; legaten gingen naar de gereformeerde armen (\f200) en de armen van
de schaal (\f100).\zn{\nha, \ona\ Haarlem 91, f~CLXXXVIII, z.d. (1620). \ona~92,
f~VII, 23~januari 1621. \ona~95, f~\2XI, 29~augustus 1624.} Jenneken Goossens
uit Eindhoven, weduwe van Gijsbert Willems uit Woensel, benoemde hem in 1627 tot
executeur-testamentair.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 98, f~XXXIX\vo, 26~maart 1627.}
Dirck Dirckx Boorten senior of junior, koopman te Haarlem, verzond in 1628
linnen en smallen naar Bayonne.\zn{\gaa, \ona\ Amsterdam 236, f~133, 3~september
1628.} In 1639 bezat de Haarlemse koopman Dirck Bortens een linnenblekerij te
Heemstede.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 168, f~217, 16~maart 1639.}
%INVULLEN: Dirck de jonge is 1633 advocaat (lijfrenten p. 3).
%Vader Dirck de oude maakte 1633 lijfrenten voor zijn vrouw MP,
%haar moeder Trijntgen Willems, en Dirck juniors kinderen bij
%Maria Loots?:
%Maria (6~jaar) en Margareta Boorten (2~jaar, sterft febr. 1661)
%Michiel Casteleijn (\dag~1633) stuurde met Pieter Borten een cargazoen
%naar Spanje, wat inclusief de assurantie \f1050 kostte.\zn{\nha, \ona\ Haarlem
%152, f~463, 20~december 1637.} Pieter Bortens, om 1637 31 of 71~jaar
%oud, had in Malaga gewoond.\zn{\gaa, \ona\ Amsterdam 702, f~68,
%22~april 1637.} Hij kocht in 1642 voor \f3000 het schip Jonas uit de
%boedel van de Amsterdamse koopman James Houston en kreeg \f151:13:0

%wegens het onbrekende touwwerk, en 450~paar kousen uit dezelfde boedel
%(hij betaalde 28 i.p.v. 30~stuiver per paar, ergo \f32:16:0; er
%ontbraken twee paar.\zn{\gaa, \ona\ Amsterdam 849, no.~24, 20~maart 1642.}
\item Dirick Diricks van den Huevele\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-2, ongef.,
25~juli 1588.} (van Heuvel), jonggezel uit Weert, trouwde op 7~september 1593
met Janneken Laurens, jongedochter uit Haarlem. Vermoedelijk is hij de Duryck
van Huevels soen die op 24~januari 1599 werd begraven.
\item Dirrick Wouters Borten\zn{\na, Nassause Domeinraad 9371, f~XXXV. \nha,
\sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e O114b, f~XXXVI\vo, 27~juni 1610.} (Boorten) is
wellicht identiek aan Dirck Wouters uit Eindhoven, die in 1584 in het huis van
Engeltgen Symons op het Spaarne woonde.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-1, p.~640,
4~oktober 1584.} Samen met zijn vrouw Judith Lodewycx, evenals hij afkomstig van
Eindhoven, testeerde hij in 1599 ten gunste van de langstlevende. Getuige was
Jorden Lodewycx [uit Breugel] te Haarlem.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 14, f~X,
7~januari 1599.} In dat jaar is hij overleden. Wouter te Amsterdam, Peter (in
Oost-Indi\"e overleden in 1604), Neesken (gehuwd met Michiel Castelleyn\zn{\nha,
\ora\ Haarlem 78-10, f~CLXV, 18~juli 1619. \ona\ Haarlem 152, f~463, 20~december
1633.}, koopman in garen), Magdaleenken (gehuwd met de koopman Caerl
Messchaert\zn{Zij testeerden in 1641: \nha, \ona\ Haarlem 169, f~85\vo, 14~juni
1641.}), Dirick en Janneken (geboren circa~1579, overleden op 9~augustus 1608)
waren hun kinderen.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 74, f~XLXXVI\vo, 26~november 1603.
\ona~79, f~CXXXII, 6~oktober 1608.}
\item Dirck Wouters, linnenwever uit Helmond, machtigde in 1593 zijn vader
Wouter Umans om een en ander in zijn geboorteplaats zijn moederlijke erfenis te
verkopen.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e O114a, f~XLVIII, 21~augustus
1593.} Op 20~april 1597 trouwde hij als weduwnaar, woonachtig in de
Sint-Michielstraat (Lange Annastraat) met Beliken Jacobs of Aerts, jongedochter
uit \db\ in de Witte Herensteeg. Zij was in 1592 als jongedochter in de
Kruisstraat gereformeerd lidmaat geworden.\zn{\kr 98, p.~122, 9~oktober 1592.}
In 1601 bezat Dirck een huis in de Korte Houtstraat.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 7633, f~CXXIX, 3~december 1601. \ora~78-6, f~II$\rm^c$XLIX, 1~januari 1602.} Voor
\f625 kocht hij in 1602 in dezelfde straat nog een huis.\zn{\nha, \ora\ Haarlem
76-33, f~CLXIIII\vo, 1~januari 1602.} Een van de huizen verbond hij in 1603 als
onderpand voor een schuld van \f200 wegens de koop van garen.\zn{\nha, \ora\
Haarlem 78-7, f~XL\vo, 4~november 1603; vgl. f~LXI\vo, 5~juni 1604.} Enkele
dagen nadat hij op 1~juni 1611 was overleden, testeerde zijn weduwe Belytgen ten
gunste van hun zoon Willem. Getuigen waren Mathys Lamberts uit Helmond en Jan
Jans uit Helmond.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 48, f~\2IIII, 9~juni 1611.} Zij
hertrouwde met Anthonis Jans. Haar voor- en nakinderen -- Janneken Dircxs,
gehuwd met Jacob Bastiaens, Grietgen Dircx en Jan, Abraham en Ysack Anthonissen
verkochten in 1630 voor \f530 een huis in de Korte Houtstraat.\zn{\nha, \ora\
Haarlem 76-52, f~\3XII, 23~december 1630.}
\item Diric Willems van Hersel\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-39, f~XXXV\vo,
25~januari 1611. \ora~76-65, f~\2LXXII\vo, 14~september 1647. \rhce, \ora\
Eindhoven 1582, f~59\vo, 19~november 1609.} (Harsel), vrijgezel uit Eindhoven in
de Zuiderstraat, trouwde op 11~september 1601 met Lysbet Sterckmans\zn{\nha,
\ona\ Haarlem 48, f~CLXXXIII, 12~mei 1611.}, jongedochter uit Herentals bij de
Zijlpoort. Hij was een zoon van Willem Dircxs van Hercel, linnenwever uit
Eindhoven te Haarlem, en van Syken Gysbrechts. Namens de Brabanders werd hij in
1604, 1605, 1610, 1613, 1618, 1622 en 1626 benoemd tot keurmeester van het
langgaren.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Rood 211, f~XXII\vo, 1~november 1604;
f~XLII\vo, 26~oktober 1605; f~CLXXIII, 29~oktober 1610; f~\2LV, 8~november 1613.
Rood 212, f~CLIII, 1~december 1618; f~295\vo, 22~november 1622. Rood 213,
ongef., 11~november 1626. Rood 215, f~51\vo, 11~november 1628: hij vraagt om
continuatie van zijn keurmeesterschap.} Dat hij in 1615 een leerlingcontract bij
een smalreder ondertekende\zn{\nha, Gildenarchieven Haarlem 292, ongef., 1~mei
1615.}, doet vermoeden dat hij broeder (en wellicht vinder was) van het

betreffende gilde (en niet van dat van de blauwwevers). In 1625 en 1626 was hij
namens de Brabanders diaken van de gereformeerde gemeente\zn{\nha, \sa\ Haarlem,
Rood 213, ongef., 15~maart 1625; 4~april 1626. \ora\ Haarlem 76-50, f~\2I,
7~juni 1626. Kerkenraad Haarlem 20, ongef., 9~maart 1625.} en een van de zes
grachtmeester van de Volders- en de Raamgracht.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Rood 213,
ongef., 3~september 1625; 29~april 1626.} In 1617 verkocht hij samen met Jan van
Doorne aan Pieter Martss uit Helmond voor \f1000 een huis in de
Helmondsteeg.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-43, f~CLXIX, 15~november 1617.
\ora~78-10, f~LXXV, 15~november 1618.} Met zijn vrouw testeerde hij in 1627 ten
gunste van hun enige kind Elisabeth, {\em wiens saecken (Godt betert) soo wel
nijet en gingen als sijlieden ten aenseggen van haer huwelick met Abraham Dirxs,
haeren man, wel verhoopt hadden\/}. Om haar te behoeden voor verdere armoede en
decadentie en om Abrahams schande zo veel mogelijk te voorkomen gaven zij haar
het vruchtgebruik van al hun bezittingen, waarover zij drie beheerders
benoemden.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 98, f~\2XVI\vo, 17~december 1627. Vgl. \sa\
Haarlem, Rood 213, ongef., 22~augustus 1628: Abraham lijkt door het pachten van
de brandewijnimpost in moeilijkheden te zijn gekomen.} Toen dat niet afdoende
bleek, haalden Dirck en zijn vrouw hun dochter met haar kind terug naar huis.
Abraham pikte dat niet, maar werd eerst bedreigd en toen geslagen door zijn
schoonvader. De kerkenraad bemiddelde en adviseerde Abraham met zijn crediteurs
een akkoord te sluiten, zodat zijn vrouw met opgeheven hoofd naar huis terug
kon.\zn{\kr 21, ongef., 28~mei 1630; 25~juni 1630; 2~juli 1630.}
\item Dirric Willems, jonggezel uit Lyshoudt (Lieshout) in Brabant, trouwde op
27~augustus 1591 met Mayken Willems, jongedochter uit Eindhoven. Zij woonde in
de Zoetemelkwittebroodsteeg {\em opde trapkens\/}, toen zij in 1597 lidmaat werd
van de gereformeerde gemeente.\zn{\kr 99, p.~23, 11~juli 1597.} Hij werd lidmaat
in 1600 en woonde toen nog steeds {\em opt Trapken\/}.\zn{\kr 99, p.~56,
31~maart 1600.} Hij was linnenwever. In 1590 machtigde hij zijn vader Willem
Dirics van Inten te Leende om daar zijn deel te verkopen van een huis en land,
dat hij van moederszijde had ge\"erfd en waarvan de wederhelft in het bezit was
van zijn broer Aert.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e O114,
f~LXXVII\vo, 18~juni 1590.}
\item Dirick Willems Verhoeven\zn{\nha, \ora\ Haarlem 78-7, f~XCVII\vo, 21~juli
1605. \ora~78-8, f~XIIII, 27~februari 1609.} uit Westerhoven was in 1586 getuige
bij het testament van Willem Monicx [uit \db] en Aeltgen van Lybergen\zn{\nha,
\ona\ Haarlem 6, f~II$\rm^c$XIX\vo, 7~februari 1586.} en in 1605 bij dat van
Henrick Joosten uit Helmond.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 44, f~II$\rm^c$XXXI\vo,
28~november 1605.} Hij kocht in 1593 voor \f915 en de lasten van \f200 een huis
in de Margarethastraat.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-173, f~205\vo.} Aan
Goosen Willems Retie uit Eindhoven verkocht hij in 1609 een huis in de
Margarethastraat naast de poort van Jan Ambrosius van Gerwen [uit \db.]\zn{\nha,
\ora\ Haarlem 76-37, f~X, 5~januari 1609.} In hetzelfde jaar kocht hij voor
\f1250 een huis in de Gierstraat.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-37, f~XIII\vo,
7~januari 1609.} In 1624 was hij `verzorger' van de armen van de gemeente van de
Vlamingen (mennisten).\zn{\nha, \ona\ Haarlem 124, f~VIII\vo, 29~februari 1624.
Vgl. Stuve, \ah De dienaarschap'', 38.} In het verpondingsregister uit 1628
staat hij geboekt voor huizenbezit in de Gierstraat en de Koningstraat.
%N~12, f~CCCXI\vo, 3~juli 1597: DW lakenkoper
%N~14, f~XLVIII, 4~maart 1599: testament DW lakenkoper x Hillegont Jans,
%poorters, hij ziek, signeert Dirick Wyllems. \ona~20, f~II$\rm^c$LXXXIX,
%3~oktober 1608: Hillegondt Jans weduwe Dirick Willems lakenkoper testeert
%ten gunste van de kinderen van haar enige kind Adriaenken bij Willem Jans.
%DW 1605 aangesteld als proefmeester van de droogscheerders.\zn{\nha, \sa\
%Haarlem, Rood 211, f~XXXVIII\vo, 7~februari 1605.}
\item Tielman Hendrickx, vrijgezel uit Woensel in de Magdelenasteeg, werd in
1591 lidmaat van de gereformeerde gemeente\zn{\kr 98, p.~113, 18~oktober 1591.}
en trouwde op 7~november 1593 met Barbara Dirickx, jongedochter uit Geldern. Hij
was linnenwever. In 1594 was hij getuige bij het aannemen van Lysbet Adriaens

uit Woensel als lidmaat.\zn{\kr 98, p.~140, 6~juli 1594.} In hetzelfde jaar werd
zijn vrouw lidmaat; zij woonden toen aan de Grote Houtpoort.\zn{\kr 98, p.~146,
7~oktober 1594.} In 1609 verkocht hij voor \f300 een kamer met een erf in de
Nieuwe Molenstraat.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-37, f~XLVII\vo, 31~januari 1609.}
Zijn weduwe belastte in 1616 haar woonhuis in de Nieuwe Molenstraat met \f100
wegens een schuld voor gehaald brood ten behoeve van haar en haar
kinderen.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 78-9, f~\2XLI, 1~april 1616.} Met haar acht
kinderen (van wie alleen Michiel mondig was) verkocht zij in 1621 voor \f346 een
kamer in de Nieuwe Molenstraat.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-47, f~XXXII\vo,
29~april 1621.}
\item Thijl Hubrechts, jonggezel uit Soerendonk, trouwde op 17~juni 1590 met
Agniesgen Claes Sluyters, jongedochter uit Antwerpen.
\item Thomas Adriaens\zn{\nha, \ona\ Haarlem 37, f~XIII, 18~september 1594.
\ona~45, f~LXXIX, 11~juni 1606. \ora\ Haarlem 47-4, f~CXVIII\vo, 16~augustus
1613. \sa\ Haarlem, Rood 212, f~CLXXI\vo, 1~maart 1619.}, linnenwever uit
Alebeeck in Brabant (Aarle-Beek), {\em ommedreyer van webben\/}, machtigde in
1603 Pieter Lambrechts uit Aarle-Beek om het restant van de koopsom van een huis
te ontvangen. Getuige was Ghysbert Hendricx uit Helmond.\zn{\nha, \ona\ 18,
f~CLXXXIIII, 6~oktober 1603.} Hij werd samen met zijn dochter Lysbeth
testamentair begunstigd door de linnenwever Maerten Lamberts [uit Weert], die
bezweek aan de hete ziekte (pest).\zn{\nha, \ona\ Haarlem 42, f~XCIX\vo,
10~november 1602.} In 1600 woonde hij in de Zijlstraat.\zn{\nha, \sa\ Haarlem,
kast 32-9, rekening 1600, f~VIII\vo. Kast 32-13, rekening 1610, f~VIII.}
\item Thomas Ariaens Boorten\zn{\rhce, \ora\ Eindhoven 1549, dl.~II, f~13,
18~augustus 1571; f~102, 31~mei 1576. \ora~1579, f~20, 2~mei 1598; f~21, z.d.},
koopman en factoor van vlas en garen\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-4, f~CVI,
18~april 1613 ({\em facteur van cort gaerne\/}); f~CXI, 1~juni 1613. \ona\
Haarlem 34, f~II, 4~januari 1589. Melssen, {\em Kohieren van de honderdste
penning van Eindhoven\/}, 29.} uit Eindhoven, exporteerde in december 1588
600~pond vlas, 12~pond garen, 27~stukken ongebleekt of rood lijnwaad, een {\em
beddeken\/} ter waarde van \f6, huisraad \& tinwerk ter waarde van \f24, een
oude falie van \f3, tien stukken rauw of ongebleekt lijnwaad en 300~pond vlas
van de meierij van Den Bosch naar Holland en in maart 1589 500~pond vlas en
35~pond garen.\zn{\arab, Rekenkamer 23520, f~LXXIII\vo, 2~december 1588;
f~LXXXV, 14~maart 1589.} Hij was op 8~mei 1584 als weduwnaar te Haarlem getrouwd
met Lysbettgen Claes, jongedochter uit \db. Zij werd in 1591 lidmaat van de
gereformeerde gemeente, hij in 1594.\zn{\kr 98, p.~109, 4~januari 1591; p.~137,
6~april 1594.} In 1595 testeerden zij in op zijn ziekbed in de Gierstraat ten
gunste van de langstlevende van beiden.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 37, f~CXLV\vo,
22~augustus 1595.} Lysbetgen testeerde als weduwe op haar ziekbed in 1623 en
nogmaals in 1628 ten gunste van haar kinderen Adriaen Thomas (de oudste) en
Hester Thomas, in 1620 gehuwd met de blauwreder Servaes Pieters Hurck\zn{\nha,
\ona\ Haarlem 150, f~305, 18~januari 1649. \ona~223, f~18, 19~februari 1665.
Schutterij Haarlem 31-3, ongef., 1633, 1636, 1645. \sa\ Haarlem, Rood 218,
f~163\vo, 16~maart 1640. Rood 220, f~255\vo, 17~maart 1644; f~360, 17~maart
1645. Rood 221, f~71, 21~maart 1646. Rood 222, f~67\vo, 4~januari 1648. Rood
223, f~47\vo, 22~maart 1650; f~224, 19~maart 1652. Rood 224, f~61, 31~maart
1653.} (van der Hurck), een geboren Haarlemmer. Zij woonde in 1623 in de
Nobelstraat.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 119, f~194, 22~oktober 1628. \ona~123,
f~IV\vo, 29~mei 1623. \ona~147, f~XVI\vo, 22~oktober 1628. Dochter Hester en
haar man testeerden op 2~april 1650: \ona~193, f~81.} Een derde kind kan
Orseltken Thomas Boerten zijn geweest, die in 1606 loten kocht voor het
oudemannenhuis en nadien niet meer wordt gezien.\zn{\nha, Oudemannnenhuis
Haarlem 3-8, no.~61.}
\item Thomas Thuniss, vrijgezel uit Hees (Heeze) in de Oude Raamstraat, trouwde
op 3~juni 1597 met Geertgen Jans, jongedochter uit Coesfeld (Westfalen) in de
Grote Houtstraat. Hun kinderen werden gereformeerd gedoopt.

\item Thomas Cornelis in den Bogaert\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Rood 210, f~XCIIII,
20~maart 1593. Kast 32-3, rekening 1584, f~XVIII\vo. Melssen, {\em Het register
van de cijnzen\/}, 31.} (Boomgaert) uit Eindhoven, linnenwever, was een
vooraanstaande ketter in zijn geboorteplaats en werd gezocht en bij verstek
veroordeeld door de Bloedraad.\zn{Verheyden, {\em Le Conseil des Troubles\/},
239. Venner, \ah De beeldenstorm in Eindhoven'', 194.} In 1571 woonde zijn vrouw
als huurster in zijn geconfisqueerde huis.\zn{Melssen, {\em Kohieren van de
honderdste penning van Eindhoven\/}, 37, 149; vgl. 65.} Hij was omstreeks 1595
een van de twee Brabantse bestuursleden van het linnenweversgilde van
Haarlem.\zn{\nha, Gildenarchieven Haarlem 332, rekest z.d. \sa\ Haarlem, Rood
210, f~CIII\vo, 22~oktober 1593. Rood 461, no.~23, z.d. (apostille van 9~oktober
1595).} Hij kocht in 1583 van Jaspar Jans uit Helmond voor \f720 een huis in de
Ursulaqsteeg naast de kerk, dat voorheen behoorde tot het patrimonium van het
Sint-Ursulenconvent te Haarlem en deel uitmaakte van het
kloostercomplex.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-163, f~204\vo. Kast 32-3,
rekening 1584, f~XVIII. \ora\ Haarlem 76-27, f~XXX, 26~september 1584.} In 1589
verkocht hij dit huis voor \f450 plus de lasten van \f480.\zn{\nha, \sa\
Haarlem, kast 19-169, f~172.} Hij was in 1587 getuige bij het testament van
Niclaes Joosten uit Strijp, linnenwever.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 33, f~CIIII,
7~augustus 1587.}, in 1590 getuige bij het testament van Willem Ysacx van
Taterbeke [uit Eindhoven]\zn{\nha, \ona\ Haarlem 28, f~CXXIIII, 1~januari 1590.}
en in 1592 en 1596 getuige bij de testamenten van Jan Peter Bacx, linnenwever
uit Woensel.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 35, f~II$\rm^c$XV\vo, 14~oktober 1592.
\ona~38, f~XXXI, 30~september 1596.} Met zijn vrouw Katheryn Jans
Creefts\zn{\rhce, \ora\ Eindhoven 1550, f~198, 2~januari 1591.}, die
waarschijnlijk uit Grave kwam\zn{\bhic, \ora\ Grave 250, p.~27, 21~maart 1575.}
en sinds 1579 lidmaat was van de gereformeerde gemeente te Haarlem\zn{Hamers,
\ah Lidmaten en attestaties'', 132.}, testeerde in 1592 hij ten gunste van de
langstlevende en de kinderen Yken, Cornelis en Henrick (zoon Lambert was al
getrouwd). Zijn dochter Yken kreeg wegens haar trouwe diensten een prelegaat van
\f100. In de erfenis zat een derde van het leengoed {\em den Ryckhelts camp\/}
te Nederasselt, in totaal 9~Hollandse morgen groot. Getuigen waren Henrick
Wynmans uit Eindhoven en Jan Peter Bacx, linnenwever uit Woensel, beiden te
Haarlem.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 35, f~II$\rm^v$XV\vo, 14~oktober 1592.} In 1601
verkochten Katheryn en haar kinderen Lambert, Cornelis, Henrick, Thomas en Yken
een hofstad met hof en aangelag {\em metten reliqui\"en van steen daer op zynde
gelegen\/} te Eindhoven aan de Korte Steenweg.\zn{\rhce, \ora\ Eindhoven 1580,
f~50\vo, 23~september 1601.} Katheryn was in 1608 82~jaar oud.\zn{\nha, \ona\
Haarlem 69, ongef., 17~oktober 1608.} Dochter Yken trouwde op 27~april 1599 als
jongedochter uit Eindhoven met Dirric Matheeuss, weduwnaar uit \db. Zoon Henrik
Thomas in den Boomgaert\zn{\rhce, \ora\ Eindhoven 1582, f~127, 10~juli 1610;
f~339, 29~november 1613.} vestigde zich te Rotterdam.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 7810, f~IV\vo, 20~januari 1617.} In 1603 was Katheryn Jans Creefts (Creeften) de
huisvrouw Thomas van den Dael (uit Eindhoven), koopman en linnenbleker, die
eerder getrouwd was geweest met Claerken Strijbosch (uit Stratum) en van
Mecheltgen Wyers.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 74, f~LVIII, 23~april 1603.}
Geassisteerd door haar zoon Henrick verkocht Katheryn in 1610 en 1611 mede
namens haar kinderen renten en land te Son en Stratum.\zn{\rhce, \ora\ Eindhoven
1582, f~165\vo, 4~januari 1611 (twee akten); f~169, 12~januari 1611.}
\id Thomas in den Boogaert werd op 19~januari 1580 lidmaat van de gereformeerde
gemeente van Haarlem\zn{\kr 98, p.~21; vgl. p.~74, 3~juli 1587: hij is getuige
bij het aannemen van Ercke Jans uit Woensel als lidmaat.} en was in 1582--1583
diaken en in 1587 ouderling.\zn{Spaans, {\em Haarlem na de Reformatie\/}, 283.}
In 1587 woonden Heycken [Heylken] Jans en Dirric Jans uit Goch in zijn huis in
de Wijngaardstraat.\zn{\kr 98, p.~66, 25~maart 1587.}
\item Thomas Hendrickz, jonggezel uit Eindhoven, trouwde op 30~januari 1583 met
Metgen Reyners, jongedochter uit Breugel. In hetzelfde jaar werd hun zoon
Hendrick gereformeerd gedoopt.

\item Thomas Hendrix, jonggezel uit Lierop, trouwde op 26~maart 1606 met Trynken
Jans, jongedochter uit Nijkerk; zij woonden in de Oude Doelstraat. In 1621 werd
hij gereformeerd lidmaat.\zn{\kr 100, p.~203, 15~oktober 1621.} Hij woonde toen
aan de vest bij de Zijlpoort, net als toen hij op 6~augustus 1628 hertrouwde met
Aeltje Sweers, jongedochter uit Vollenhoven aan de Oude Gracht, en bij de
Zijlpoort, toen hij op 19~april 1637 hertrouwde met Grietje Jans, jongedochter
uit Gestel in de Achterkamp. Op 13~september 1637 hertrouwde hij met Zijntgen
Pauwels\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-58, f~CLI, 6~juli 1638.} uit Haarlem buiten de
Kruispoort, weduwe van de linnenwever Hendrix Hendrics; hij woonde toen bij de
Zijlpoort.
\item Thomas Heynricx\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-3, f~299\vo, 2~juni 1608.
\ora~47-4, f~LXXV, 25~februari 1612; f~\2XXIII, 7~april 1618. \sa\ Haarlem, Rood
210, f~\2LXXVII, 9~januari 1603. Rood 212, f~223, 2~juni 1621. Rood 215, f~15,
12~april 1628. \ona\ Haarlem 78, f~XCV\vo, 8~mei 1607. \ona~83, f~CLXXI,
29~november 1612. \ona~86, f~XII, 9~februari 1615; f~XLIX\vo, 25~april 1615.
\ona~87, f~XXXVII\vo, 11~april 1616; f~LXXIX, 12~juni 1617. Reitsma en Van Veen,
{\em Acta\/}, II, 12.}, vrijgezel uit Strijp in Brabant, knecht van Willem
Jeliss, werd in 1584 aangenomen als lidmaat van de gereformeerde
gemeente.\zn{\kr 98, p.~42, 4~juli 1584.} Op 6~juni 1595 trouwde hij met Anneken
Reyniers uit Gestel (ook: afkomstig van Eindhoven); toen woonde hij in de
Damstraat. Hij handelde in lijnwaden, blijkbaar afkomstig uit
de meierij van Den Bosch, want in 1584 nam de militaire gouverneur van
Zaltbommel zijn handelswaar in beslag op het voorwendsel van smokkel.\zn{\na,
Raad van State 10, ongef., 6, 16 en 22~november, 11~december 1590; 15 en
19~januari, 13 en 18~februari 1591.} In de rekeningen uit 1588--1595 van de
Spaanse licentmeester van \db\ wordt hij inderdaad herhaaldelijk
vermeld.\zn{\arab, Rekenkamer 23519, f~IIII, 20~november 1589 (samen met Wouter
Dircx 150~stukken rood lijnwaad); f~XIII\vo, 23~februari 1590 (samen met Dirck
Henricxs 50~stukken rood lijnwaad en een weefgetouw); f~XXVI, 18~april 1590 (als
Thomas Henricx van Gestel met vier stukken lijnwaad, twee weefgetouwen en
28~pond fijn garen). Rekenkamer 23520, f~LXXV\vo, 28~december 1588 (met Nys
Sanders uit Strijp 42~stukken lijnwaad); f~XCI\vo, 18~april 1589 (Willem
Willems, Goyart Jans, Thomas en Goyart Henricxs en Heylken Jacobs, allen te
Haarlem, exporteren 107~stukken rood lijnwaad en 26~pond garen naar Holland).
Rekenkamer 23521, f~XII, 22~september 1590 (samen met Wouter Severyns en Nys
Sanders -- twee Haarlemse meierijenaars -- 47~stukken rood lijnwaad, 400~pond
kastanjes en twee manden met {\em de platz de bois\/}). Rekenkamer 23522,
f~I\vo, 30~juli 1591 (25~stukken rood lijnwaad). Rekenkamer 23523, f~XIX, 6~juni
1592 (tien stukken rood lijnwaad); f~XXI, 1~juli 1592 (50~stukken rood
lijnwaad); f~XXIII, 21~juli 1592 (samen met Nys Sanders 36~stukken rood
lijnwaad). Rekenkamer 23524, f~V, 8~februari 1593 (als Thomas Henricx van Gestel
142~stukken); f~VII\vo, 16~maart 1593 (met Willem Matheus 166~stukken rood
lijnwaad). Rekenkamer 23525, f~X, 28~maart 1594 (160~stukken rood lijnwaad);
f~XIII\vo, 18~mei 1594 (56~stukken rood lijnwaad); f~XX\vo, 2~augustus 1594
(samen met Goyaert Henricx 180~stukken rood lijnwaad); f~XXX, 11~november 1594;
f~XXXIII\vo, 16~februari 1595 (40~stukken rood lijnwaad en tien Weerter wollen
lakens); f~XXXV\vo, 5~april 1595 (24~stukken rood lijnwaad).} In 1615 vorderde
hij \f375:8:0 voor de levering van drie zakken met 192~stenen vlas van een
koopman te Leeuwarden.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 86, f~CXLVI, 23~november 1615.}
Bij de oprichting van de {\sc voc} in 1602 kocht hij voor \f1875
aandelen.\zn{Van Dillen, {\em Het oudste aandeelhoudersregister\/}, 184, 232,
239.} In 1606 was hij een van de loterijmeesters van de grote loterij.\zn{\nha,
Oudemannenhuis Haarlem 3-35.} Hij verkocht in 1610 voor \f975 aandelen in de
{\sc voc.}\zn{\nha, \ona\ Haarlem 81, f~LII, 23~april 1610.} Zijn woonhuis in de
Koningstraat stelde hij in 1614 als onderpand voor een borg voor Hendrick
Joosten uit Woensel.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 78-9, f~CXI, 24~april 1614.} Voor
\f1500 kocht hij in 1616 een huis in de Barteljorisstraat.\zn{\nha, \ora\
Haarlem 76-42, f~CLI, 9~januari 1616; f~\3XXII, 10~december 1616: hij verkoopt
voor \f1900 het huis in de Barteljorisstraat waar het wapen van Haarlem

uithangt.} Samen met zijn vrouw testeerde hij in 1622, waarbij hij \f150 aan de
gereformeerde armen, \f50 aan de armen van de Waalse kerk en \f50 aan de armen
van de schaal vermaakte. Zijn broers Pieter en Willem en zijn neef Henrick
Pieters benoemde hij tot voogden over zijn kinderen.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 93,
f~XXI, 7~februari 1622. Vgl. \hcl, \oa\ Leeuwarden, gg015-189, 13~april 1627.}
De kinderen waren Thomas Thomas van Strijp, Christijntgen Thomas van Strijp
(gehuwd met de koopman en lakenpakker Jan Frans van Goch) en Anneken Thomas van
Strijp\zn{\nha, \ona\ Haarlem 101, f~\2, 21~november 1630.} (gehuwd met Jean de
la Chambre, kamerijksdoekpakker).\zn{\nha, \ona\ Haarlem 135, f~\2XVII\vo,
26~november 1639. \ona~173, f~119, 27~augustus 1642.}
%INVULLEN:schuttersstuk.
Minstens sinds 1596 was hij lid van de kloveniers, waar hij rotmeester en sinds
1613 corporaal was.\zn{\nha, Schutterij Haarlem 29-1, ff~30, 42, 54, 66. Idem
30, f~18, 1~oktober 1613.} Hij was met drie collega's verwijderd van het
schuttersstuk van hun corporaalschap, waarover zij een klacht indienden.
Burgemeesters gelastten toen de schilder, Frans Pieter de Grebber, om hen terug
te plaatsen.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Rood 212, f~CLI\vo, 22~november 1618;
ff~CLXXVII\vo en CLXXIX, 13~maart 1619. Rood 214, f~44\vo, 25~augustus 1623.
{\em Den Haerlemschen Harminiaen\/}, 28.}
\item Thomas Jacobs van den Dael\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e
O114a, f~XXXVII, 16~juli 1593; f~CXLVII\vo, 31~januari 1595. \ona\ Haarlem \ona\
Haarlem 5, f~\3XXXVIII, 18~november 1584. \ona~11, f~XLVIII\vo, februari 1595.
\ora\ Haarlem 76-33, f~XCV, 17~mei 1601. Oudemannenhuis Haarlem 3-2, no.~1.}
(ook Van Daelen, Van Dale en Van Dalem), koopman uit Eindhoven, en zijn vrouw
Claerken Henrick Strijbosch\zn{\nha, \ona\ Haarlem 38, f~LXIIII, 27~december
1596. \sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e O114a, f~CXXVII, 14~november 1594. \bhic,
\ora\ Grave 250, p.~30, 2~april 1575.} uit Stratum testeerden te Emden in 1581.
Daarvoor woonde Thomas te Goch. Zij verhuisden naar Haarlem, waar Thomas wordt
gezien in 1583, toen hij namens de Friese doopsgezinde gemeente in de stad deze
verenigde met de Duitse: {\em op huyden den 4~december anno 1583 hebben wy
ondergeschreven broederen ons metten anderen besproken ende in alle articulen
des geloofs eenich bevonden ende inder mijninghe met malkander verdraeghen alle
godtlose ende verkeerde te schouwen ende te vermijden met alle maet ende
bescheydenheyt nae den woorden des heeren, sonder imant te
vercorten\/}.\zn{Universiteit van Amsterdam, handschriftenverzameling XXVII-476;
in dorso wordt de afspraak benoemd als {\em Verdrach van de Haerlemmers met den
Hoochduytsers anno 1583\/}.} In 1589 vroeg hij aan de magistraat toestemming om
een linnenblekerij in Bentveld (Zandvoort, Bloemendaal) te mogen maken. Zijn
rekest werd doorgestuurd naar de bierbrouwers.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Rood 210,
f~XIV\vo, 24~augustus 1589.} Thomas testeerde nogmaals op zijn ziekbed in 1596
en bepaalde dat elk van zijn kinderen (Jacob, Goedelieff, de ongehuwde Lysbeth,
Margriet en wijlen Jan, wiens aandeel tussen de andere kinderen moest worden
gedeeld) recht had op een moedersdeel van \f1000. De armen van de Hoog-Duitse
gemeente van Haarlem (wederdopers) kregen \f100, die van Leiden \f50. Hij woonde
toen in de Barteljorisstraat\zn{\nha, \ona\ Haarlem 11, f~\3XIX, 1~januari
1596.}, waar hij in 1578 voor \f1000 een huis had gekocht.\zn{\nha, Stadsarchief
Haarlem 1245--1572 578, f~\2V\vo, 17~maart 1578. Het pand stond in 1616 naast
het huis van de schout en werd gewaardeerd op \f5000: \gaa, Weeskamer Amsterdam
543, f~13, 9~maart 1616.} Claerken maakte met haar man testamenten voor onder
anderen Dirck Volckerts Coornhert en nogmaals in 1598, toen zij ziek lag in haar
huis in de Barteljorisstraat; de legaten uit haar testament van 1581 ten gunste
van haar volle broer Willem, diens kinderen, Jenneken, de dochter van haar volle
zus Florentine en haar gezamenlijke halfbroers en -zusters werden verhoogd van
\f25 naar \f200 (Willems kinderen kregen \f400), terwijl Ytken Strijbos, haar
moeder, tochtrechten kreeg.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 13, f~\3XXXVIII, 29~december
1598.} Thomas noemde zich koopman, toen hij in 1601 testeerde met zijn tweede
vrouw Mecheltgen Wyers; zij had voor \f1000 aan geld, vlas en lijnwaad in hun
huwelijk ingebracht.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 16, f~CLIX, 4~juli 1601.} In
hetzelfde jaar kocht hij voor \f1100 een huis in de Grote Houtstraat, dat
voorheen had toebehoord aan het Sint-Cornelisgasthuis, dat hij ter beschikking

stelde als vermaanhuis voor zijn verenigde doopsgezinde gemeente\zn{\nha, \ora\
Haarlem 76-33, f~LXXV, 6~april 1601. \sa\ Haarlem, kast 32-13, rekening 1610,
f~XXII\vo.}, wellicht als opmaat voor de nadere vereniging in 1602, waarbij de
gematigde Waterlandse broeders zich aaneensloten.\zn{Sijbrandi, \ah
Toevoegsel'', 14. Verheus, {\em Naarstig en vroom\/}, 73.} Ten derden male
trouwde hij met Tryntgen Jans Creeften (Creefts), weduwe van Thomas Cornelis in
den Bogaert uit Eindhoven.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 74, f~LVIII, 23~april 1603.}
Thomas van den Dael heeft ook te Franeker gewoond. Zijn kinderen waren:
\bk{0}
\item Jacob Thomas van den Dael, geboren te Eindhoven, zie {\em in voce\/}.
\item Lysbeth Thomas van den Dael, geboren te Franeker, trouwde in Haarlem met
Joost Jans uit \db.
\item Gooltgen Thomas van Daele, geboren te Goch, trouwde op 2~juli 1590 te
Haarlem met de garenhandelaar en linnenbleker Guilliam Stoppeler\zn{\nha,
\ora\ Haarlem 78-5, f~\2XLV, 20~juli 1596; f~\2LIII, 7~september 1596.
Oudemannenhuis Haarlem 3-40, no.~98. \ora\ Kennemerland 23, ongef., 8~mei
1610. \ora~539, f~38, 26~maart 1613.} uit Gent; zij verkochten in 1615
voor \f1200 het huis in de Grote Houtstraat (voorheen van het
Sint-Cornelisgasthuis) aan de doopsgezinde gemeente van de scheurmaker
Lenaert Clock, maar de koop werd geroyeerd.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-42,
f~LXVIII, 25~april 1615; i.m., 28~juli 1615.}
\item Grietgen Thomas van de Dale\zn{\gaa, \ona\ Amsterdam 197, f~414,
2~november 1612. \ona~331, f~78, 15~december 1612.}, geboren rond 1570,
trouwde in 1591 met Joris Sijen\zn{\gaa, Rapiamus Thesaurieren 80,
f~44\vo, 29~maart 1580. \ona\ Amsterdam 242, f~126\vo, 16~september 1630.}, een
36~jaar oude ijzerkramer uit Herentals in de Gulden Kaarssnuiter (ook: Vergulde
Snuiten) in de Warmoesstraat te Amsterdam, met wie zij in 1603 testeerde; aan
hun vijf kinderen lieten zij goederen na ter waarde van \f130.000, die zij
moesten delen met de (doopsgezinde) armen, die goed waren voor een
kindsdeel.\zn{\gaa, Weeskamer Amsterdam 543, f~13, 9~maart 1616.} Margriet zette
de zaken van haar man voort en hertrouwde\zn{\gaa, \ona\ Amsterdam 30, f~206.}
(ondertrouw te Amsterdam op 31~oktober 1614) met Jan Joosten Glimmer\zn{\nha,
Oudemannenhuis Haarlem 3-3, no.~14. \ona\ Haarlem 123, f~LXXXVI, 9~oktober 1623.
\gaa, \ona\ Amsterdam 520, f~216\vo, 22~oktober 1635.} op de Nieuwendijk,
40~jaar oud, geassisteerd door zijn moeder Anneken Willems; zij brachten
respectievelijk \f30.000 en \f6000 in. Grietgen maakte bij testament in 1625 een
legaat van \f3000 voor de armen van de Waterlandse gemeente te Haarlem, \f500
voor de (doopsgezinde) Hoog-Duitse gemeenten in het Kleefse, het Gulikse en het
Bergseland, waar Lenaert Clock en Jan Westenborch de bediening hadden en \f1000
aan de armen van de Waterlandse gemeente te Amsterdam, waar toen Reinier
Wijbrants leraar was. Haar zus Gooltgen kreeg levenslang \f50 per jaar, haar
lakense vlieger, zes hemden, zes schorteldoeken, zes halsdoeken, zes huiven en
zes zakdoeken, terwijl haar kinderen Jan en Thomasken Willems Stoppelaer werden
bedacht met respectievelijk \f800 en \f400.\zn{\gaa, \ona\ Amsterdam 497,
f~83\vo, 31~december 1625.} Zij testeerde met haar man nogmaals in 1633 en in
1634, waarbij zij de legaten verminderde tot \f2000 voor de Waterlandse armen
van Haarlem, die bovendien belast werden met de lijfrente voor haar zus
Gooltgen, en \f400 voor de gezamenlijke doopsgezinden in het Kleefse e.o. Haar
nicht Lijsbeth Jans Rosie (ook Ros\'ee), de zij opvoedde, kreeg \f500 toegezegd.
Haar man moest het doen met de opbrengst van haar land, huis, schuur, boomgaard
en aanplant in de Zijpe bij de Schagerbrug, de huuropbrengst van haar voor- en
achterhuis in de Barteljorisstraat te Haarlem (mits haar zus Goedel en haar man
levenslang vrije woning in het achterhuis zouden hebben) plus enkele andere
huur- en rente-inkomsten; haar kinderen Pieter, Joris, Jacob en Annetgen Sijen
werden haar universele erfgenamen. Zij woonde toen aan het Singel.\zn{\gaa,
\ona\ Amsterdam 501, f~13, 7~oktober 1633; f~56\vo, 16~februari 1634. Joris
Sijen, zoon uit dit huwelijk, testeerde in 1621, 14~jaar oud, ten gunste van
zijn moeder en legateerde \f600 aan de Waterlandse armen te Haarlem (\ona~495,
f~14, 8~juli 1621). Hij zette de zaak van zijn vader voort (\ona~519, f~121,
23~juni 1634; f~143\vo, 31~juli 1634; f~153, 10~augustus 1634). Zijn zus
Annetgen testeerde in 1633 en 1635 als jongedochter en vermaakte aan haar

stiefvader \f2000 en haar nicht Lysbeth Jans Rosie \f500, terwijl zij haar
moeder tot universele erfgename maakte (\ona~501, f~10, 5~oktober 1633.
\ona~502, ff~61 en 62, 10~november 1635).} Na het overlijden van Grietgen van
den Dael testeerde Jan Glimmer in 1650 ten gunste van de kinderen van zijn broer
Cornelis Joosten Glimmer.\zn{\gaa, \ona\ Amsterdam 510, f~20\vo, 17~december
1650.} Daarna hertrouwde hij met Hendrickjen Cornelis, met wie hij te Groningen
ging wonen.\zn{\gaa, \ona\ Amsterdam 511, f~177\vo, 179, 27~augustus 1656.}
\item Jan Thomas van Dalen stierf voor 1596; zijn moederlijke erfdeel ter waarde
van \f1000 bleef berusten onder zijn vader.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 11,
f~\3XIX, 1~januari 1596.}
\ek
\id Thomas was een broer van mr.~Dierck van Dalem INVULLEN en bevoogdde diens
zoon Jacob Dircks van Dalen na te Delft in 1585 een goederendeling te zijn
aangegaan met zijn moeder, die hertrouwde met mr.~Cornelis Buysen.\zn{\nha,
\ora\ Haarlem 78-4, f~XLIX\vo, 2~september 1585.} Dierck
Jacob vestigde zich te Haarlem %INVULLEN
\item Thomas Jans, vrijgezel uit Buyl (Budel) in de Annastraat, ondertrouwde op
30~april 1606 met Aeltgen Dircks, jongedochter uit Sonsbeck (land van Kleef) in
de Gierstraat.
\item Thomas Janss uit Helmond, linnenwever, geboren in 1560.\zn{\nha, \sa\
Haarlem, Restant Ensched\'e O114, f~XVIII, 6~september 1589.}
\item Thomas Jans uit Wolre in Brabant (Waalre), 13~jaar oud, ontving in 1585
als leerling-spoeler een eenmalige uitkering. Hij woonde in de
Kruisstraat.\zn{\nha, Burgerweeshuis Haarlem 6, f~XXXVII.}
\item Meester Thomas Pieters\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-4, f~\2XIX, 29~januari
1618. \ora~78-8, f~CXL\vo, 3~mei 1611. \ora~82-1, ongef., 22~september 1614.
\ora~82-2, ongef., 3~februari 1621.} uit Breugel werd in 1602 en 1607 aangenomen
als schrijfmeester in de grote Latijnse school.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Rood 211,
f~LXIX, 2~januari 1607.} In 1606 woonde hij in de Koningstraat.\zn{\nha,
Oudemannenhuis Haafrlem 3-66, no.~112. Idem 3-68, no.~27.} Hij was lid van de
rederijkerskamer Trouw Moet Blijken\zn{Van Boheemen en Van der Heijden, {\em
Retoricaal memoriaal\/}, bijlage~1, no.~H405.} en van de Oude
Schutterij.\zn{\nha, Schutterij Haarlem 29-1, ff~48, 61\vo.} Als {\em Franchoise
schoolmeester\/} woonde hij in de Grote Houtstraat, waar hij in 1614 voor \f7000
een huis had gekocht.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-41, f~\2LIIII, 31~mei 1614.} Op
20~oktober 1615 trouwde hij als jonggezel met Lijntgen Verschuyl\zn{Mason, {\em
Gens Van der Scuylen\/}, 33, 126, 139, 149, 150.}, jongedochter uit Haarlem in
de Koningstraat, dochter van Dierck Verschuijl uit Eindhoven, linnenhandelaar te
Haarlem, en Mariken Reynder Willems. Zij was sinds uiterlijk 1639 zijn weduwe en
in verkocht 1647 (toen zij voor \f7200 een huis in het beste deel van de Grote
Houtstraat\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-65, f~\2LXXVI, 19~september 1647. \ona\
Haarlem 162, f~332\vo, 23~december 1639.}) en 1652\zn{\nha, \ora\ Haarlem 82-3,
ongef., 20~juli 1652.}, is op 30~oktober 1589 te Haarlem gedoopt en werd daar
begraven op 22~juni 1658. Haar man maakte in 1621 op zijn ziekbed een testament
ten behoeve van zijn kinderen bij wijlen Lijntgen: Cathaline en Dirck. Zij
kregen als vaderlijk erfdeel \f3000 toegewezen. Thomas woonde toen in de Grote
Houtstraat.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 92, f~\2XI, 9~november 1621.} Er waren meer
kinderen, want in 1647 vertrok Thomas van Breugel naar Oost-Indi\"e; hij
machtigde iemand om zijn obligaties en rentebrieven ten laste van de Staten van
Holland en West-Friesland en particulieren en hypotheken in Brazili"e of elders
in te vorderen, ook als zijn moeder Cathalijna Verschuijl in zijn afwezigheid
zou overlijden. Tevoren had hij gewerkt als notarisklerk (sinds 1637) en
stadssecretaris (sinds 1641) te Haarlem, terwijl hij in 1643 notaris was geweest
in {\em Reciff de Phenambuco\/} (Recif in Pernambuco) in Brazili"e en in 1645
lid van de kerkenraad aldaar.\zn{\gaa, \ora\ Amsterdam 1070, f~16, 7~mei 1644.
\na, Oude West-Indische Compagnie 164, 2~augustus 1645.} Hij was in 1647 terug
in Haarlem, was hij als jongman uit Reciff d'Olinda (Recif) in de Grote

Houtstraat woonde.\zn{INVULLEN:bron, 6~juli 1647.} In 1651 trouwde hij te
Batavia met Anneken van der Keer en werd hij fiscaal van Tayouan (Taiwan) en in
1657 was hij wijlen.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 224, f~140, 5~april 1647. Bloys van
Treslong Prins, \ah Het Landsarchief te Batavia'', 279.}
\item Thomas Pieters uit Eindhoven in de Zijlstraat {\em in die huysinge van het
Zyelcloester\/} werd in 1578 lidmaat van de gereformeerde gemeente.\zn{\kr 98,
p.~25.} In 1584 getuigde hij bij het aannemen van Henrick Jans uit
Woensel.\zn{\kr 98, p.~43, 6~juli 1584.}
\item Thomas Wouter Wynmans\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e O114a,
f~XVIII\vo, 19~maart 1593. Van Dijck, \ah Wijmans'', 107. Melssen, {\em Het
register van de cijnzen\/}, 8.}, linnenwever uit Eindhoven, geboren rond
1556\zn{\nha, \ona\ Haarlem 22, f~LXXXIX, 9~juli 1609. \ona~47, f~XI\vo,
27~november 1608.}, geboren rond 1556, was een zoon van Wauter Jan Wijmans en
Lyntken Hendricks. Als poorter van Haarlem trouwde hij op 5~februari 1585 met
Jannetgen Hendricx Strijbosch\zn{\nha, \ona\ Haarlem 38, f~LXIIII, 27~december
1596. \rhce, \ora\ Eindhoven 1582, f~99, 8~april 1610; f~100\vo, 16~april
1610.}, jongedochter uit Stratum. In dat jaar werd zijn schoonmoeder, Ideken
Hendricx (woonachtig in het Cathelijnenklooster bij de
Zoetemelkwittebroodsteeg), lidmaat van de gereformeerde gemeente.\zn{\kr 98,
p.~48, 19~april 1585.} Thomas en Jannetgen testeerden in 1588\zn{\nha, \ona\
Haarlem 33, f~CXCVIII, 8~juli 1588.} en dat zij niet wordt vermeld in het
testament van haar zus Heylken\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e O114,
f~CXVII, 14~november 1594.}, doet vermoeden dat zij toen was overleden. Op
27~februari 1611 hertrouwde hij met Baertgen Dirrix uit Amsterdam, weduwe van
Denijs Corneliss. Hij was in 1587 getuige bij het testament van Thonis Willems
uit \db, weefgetouwmaker\zn{\nha, \ona\ Haarlem 33, f~II$\rm^c$L, 31~december
1587.}, en in 1605 getuige bij het huwelijk van Elias Ghysberts, wiens neef hij
was.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 44, f~CV\vo, 25~februari 1605. Elias trouwde met
Catalina Galeyn Carteels, stiefdochter van Pieter Strijbosch.} Hij verkocht in
1601 samen met zijn broers en zusters het huis De Dubbele Arend te
Eindhoven.\zn{\gah, \ora\ \db\ 1424, f~289\vo, 4~oktober 1601.} In 1583--1584,
1602--1603 (na een vergeefse weigering) en 1609--1610 was hij ouderling van de
Nederduits-gereformeerde gemeente.\zn{\kr 18, p.~53, 23~maart 1602. Spaans, {\em
Haarlem na de Reformatie\/}, 286.} In 1589 kocht hij voor \f577 plus de lasten
van \f250 een huis in de Grote Houtstraat.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-169,
f~153\vo.} Rond 1600 was hij een van de vier Brabantse leden van het
linnenweversgilde die werden voorgedragen als keurmeester van garen en in
1605--1606 en 1608--1609 bekleedde hij deze functie.\zn{\nha, Gildenarchieven
Haarlem 332, voordracht, z.d. \sa\ Haarlem, Rood 211, f~XLII\vo, 26~oktober
1605; f~CXVI, 13~november 1608.} In 1599 handelde hij als factoor van Ietse
Alberts, koopman te Leeuwarden, in Fries garen.\zn{\nha, Gildenarchieven Haarlem
330, 28~februari 1600.} De collaterale erfgenamen van Thomas Wynmans en Janneken
Strijbosch verkochten in 1613 aan zijn weduwe Baertgen voor \f1100 een huis in
de Grote Houtstraat.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-41, f~CXXXVI, 24~juli 1613.} In
1616 werd zij bevoogd door haar neef Reynier Willems.\zn{\nha, \ora\ Haarlem
76-42, f~\2IIII\vo, 22~februari 1616.}
\item Thomas Willems uit Strijp en Celijken Fredericks lieten in 1600 en 1604
kinderen gereformeerd dopen.
\item Uman Nyss\zn{\nha, \ona\ Haarlem 45, f~CXX, 28~augustus 1606. \sa\
Haarlem, Restant Ensched\'e O114, f~CXXXIV\vo, 11~februari 1591. \ora\ Haarlem
47-2, ongef., 30~april 1593. \ora~76-30, f~CXX\vo, 31~december 1593. \ora~82-1,
f~XXV\vo, 14~mei 1603.} (Umen Nijssen), linnenwever uit Wierd (Valkenswaard),
geboren in 1559\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e O114a, f~CXCIIII,
7~november 1595.}, trouwde op 19~januari 1584 als vrijgezel met Janneken
Hendrix\zn{\nha, \ona\ Haarlem 97, f~LXIII, 23~maart 1626.}, jongedochter uit
Woensel. Zij was een dochter van Henrick Huberts uit Valkenswaard, linnenwever
te Haarlem, en Lyntgen Geerlings. Hij kocht in 1590 samen met Claes Willems uit

Eindhoven een huis op de Krocht voor \f610 en \f200 lasten van Jaspar Jans uit
Helmond en Willem Wouters [uit Eindhoven].\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-170,
f~177.} Hij verkocht het in 1592 voor \f660 en de lasten van \f100.\zn{\nha,
\sa\ Haarlem, kast 19-172, f~176\vo. \ora\ Haarlem 76-29, f~CXXXIIII\vo,
20~april 1592.} In 1592 verkocht hij samen met Aelbert Jans voor \f636 een huis
aan de Krocht (voorheen van het Catharijnenconvent)\zn{\nha, \ora\ Haarlem
76-29, f~CXII\vo, 30~juni 1592.} en in 1593 verkocht hij aan Huybert Jans uit
Zeelst voor \f988 en de lasten van \f200 een huis op de Krocht\zn{\nha, \sa\
Haarlem, kast 19-173, f~202. \ora\ Haarlem 76-30, f~CXXII\vo, 31~decmeber
1593.}, maar hij woonde daar in het huis van Wouter Mathyss.\zn{\nha, \sa\
Haarlem, Restant Ensched\'e O114a, f~LIX, 13~oktober 1593.} Zijn huis op de
Krocht doopte hij Het Vergulde Varken\zn{\nha, \ora\ Haarlem 78-12, f~LXX\vo,
20~januari 1625.}, ongetwijfeld ge\"inspireerd door zijn geboorteplaats
(Varkenswaard). Samen met Willem Diricx uit Woensel kocht hij in 1594 voor
\f2800 een huis in de Anegang en in 1596 kocht hij voor \f600 huis in de
Annastraat.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-174, f~173. \ora\ Haarlem 76-30,
f~\2XXV, 12~februari 1596; f~XLII, 22~januari 1595.} Toen hij in 1620, op latere
leeftijd, als Udeman Dionijs uit Brabant lidmaat werd van de gereformeerde
gemeente, woonde hij in de Ursulasteeg. Voor zijn toelating verklaarde hij
enkele jaren tevoren failliet te zijn gegaan, maar na een akkoord met zijn
crediteuren door hen te zijn vergeven.\zn{\kr 19, ongef., 10~januari 1620.
Idem~100, p.~159, 10~januari 1620.}
\item Uman Henricx\zn{\nha, \ona\ Haarlem 57, f~82\vo, 30~april 1637.},
linnenwever uit Riethoven (in 1606 uit Veldhoven genoemd), geboren rond 1576,
kocht in 1608 voor \f500 een huis in de Keizerstraat op de hoek van de
vest.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-36, f~\2LIIII\vo, 7~juni 1608. \ora~78-8,
f~CLXIII, 11~juli 1611; f~CXCVIII\vo, 10~januari 1612.} In 1636 legde hij een
verklaring af voor de vrouw van Corstiaen Hendricx uit Helmond.\zn{\nha, \ona\
57, f~82\vo, 30~april 1637.} Uman en Maycken Reyniers lieten in 1602--1610 vier
kinderen gereformeerd dopen.
\item Wouter Adriaens, vrijgezel uit Geldrop, trouwde op 28~augustus 1605 met
Grietgen Stoffels, jongedochter uit Gent aan de Burgwal. Hij woonde toen
te Leimuiden. In 1610 werd hij lidmaat van de gereformeerde gemeente van Haarlem
en woonde hij over de Hagelbrug (Hagebrug) bij de Burgsteeg.\zn{\kr 100, p.~27,
7~januari 1611.} Op 18~juli 1623 hertrouwde hij met Susanneke Pouwels uit
Antwerpen, weduwe van Pieter Jans; toen woonde hij bij de Schalkwijkerpoort.
\item Wouter Anthonis uit Eindhoven en Marritgen Frans lieten in 1591 hun zoon
David gereformeerd dopen.
\item Wouter Thonis\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-41, f~\2LXXXVII, 1~december 1614.
\ona\ Haarlem 104, f~II\vo, 8~januari 1633.} uit Gelder in Brabant (Geldrop)
vestigde zich, komende van Amersfoort, in 1581 bij zijn moeder Joosgen Roelofs
van Heeze in Haarlem. Hij was linnenwever en trouwde in 1583, waarna hij zijn
moeder nog zes jaar bleef onderhouden.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 44, f~XI,
12~september 1604.} Hij trouwde op 20~mei 1582 met Lyesbeth Lodewicks. In 1589
kocht hij voor \f480 een huis in de Ceciliasteeg (dat hij in 1593 voor \f7000
verkocht)\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-169, f~143. \ora\ Haarlem 76-28,
f~LXXXIII, 10~oktober 1589. \ora~30, f~CXLI\vo, 31~december 1593.} en in 1593
voor \f1100 een huis in de Kleine Houtstraat.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-30,
f~CXXXV, 31~december 1595. \ora~78-5, f~\2XXXIX, 27~juni 1596. \ora~78-6,
f~CXCI, 20~januari 1601.} In 1591 was Wouter Thonis, linnenwever zonder
herkomstnaam, poorter van Haarlem, getuige-testamentair voor Goyaert Gerits
[Schampers uit Eindhoven].\zn{\nha, \ona\ Haarlem 9, f~CLXIIII\vo, 17~augustus
1591.} In 1602 kocht hij voor \f1225 een huis met erf en kamertjes daarnaast in
het Klein Heiligland en verkocht hij voor \f450 een huis in de Kleine Houtstraat
over de brug.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-33, f~II$\rm^c$XVIII, 14~februari 1602.
\ora~76-34, f~LXI, 10~december 1602. \ora~78-6, f~CXCI, 20~januari 1601;
f~II$\rm^c$LI\vo, 14~februari 1602. \ora~78-7, f~\2XIII\vo, 6~mei 1608.

\ora~78-10, f~LX, 10~november 1617. \ora~78-11, f~\2XLI\vo, 27~november 1623.
\ora~78-12, f~\2XXVIII, 5~juni 1627; f~\2XLV, 24~augustus 1627.} Genoemde kamer,
met een poort uitkomende op het Klein Heiligland, belastte hij in 1603 en 1607
met \f25 en \f289:7:0 wegens schulden voor gekocht garen; een van zijn
schuldeisers was de garenkoper Jan Bruyninck Gerrits.\zn{\nha, \ora\ Haarlem
78-7, f~XLV, 2~februari 1604; f~CLXXXVI, 11~september 1607. Vgl. \ora~78-6,
f~II$\rm^c$XXIIII\vo, 14~maart 1602.} Op 13~september 1609 hertrouwde hij met
Geertken Feyten uit Goch, weduwe van Reynier Willems\zn{\nha, \ona\ Haarlem 108,
f~95, 1609 z.d. (tussen de akten van november).} [uit Strijp]; hij woonde toen
te Hillegom. In 1634 was hij wijlen en verkocht de curator van zijn desolate
boedel samen met zijn weduwe de huizen A en B in het Klein Heiligland, elk
voorzien van een mooie weefwinkel, voor \f550 en \f600.\zn{\nha, \ora\ Haarlem
76-55, ff~\2VIII en \2IX, 27~december 1634.} Christiaen Willems uit Geldrop
verklaarde in 1610 dat Wouters zoon, Thonis Wouters van Haarlem, zijn vader veel
ellende had bezorgd, in de gevangenis belandde en in 1606 daaruit werd ontslagen
om in dienst van de {\sc voc} onder admiraal Pauwels van Kaerden op het schip
van Willem Luck uit te varen naar Oost-Indi\"e, waar hij op last van de admiraal
wederom gevangen was genomen.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 22, f~II$\rm^c$L\vo,
4~augustus 1610.}
%wie is Willem Lok
%INVULLEN:Reynier Willems: van Breugel uit Edh?
\item Wouter Aerts\zn{\nha, \ona\ Haarlem 35, f~\2IIII\vo, 23~september 1592.}
uit Eindhoven trad in 1597 op als borg.\zn{\nha, \ora\ 47-3, f~VIII\vo, 17~maart
1597.}
\item Wouter Aerts uit Strijp bij Eindhoven handelde in 1594 als neef en voogd
van de vier onmondige kinderen van Jan Geryts uit Gestel en wijlen Maryken
Joachims, te weten Mayken (14~jaar), Geeraert (11~jaar), Elysabeth (8~jaar) en
Janneken 3~jaar oud).\zn{\nha, \ona\ Haarlem 37, f~LV\vo, 29~december 1594.}
\item Wouter Gerrits\zn{\na, Hof van Holland 624, no.~27, 26~februari 1611.} uit
Oirschot in Brabant testeerde in 1604 ten gunste van zijn broers Leendert en
Dirck Gerrits\zn{\nha, \ona\ Haarlem 54, f~184\vo, 10~september 1604.}, die
eveneens te Haarlem woonden. In 1632 was zijn broer Dirck zijn
erfgenaam.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 156, f~246, 17~augustus 1632.}
\item Meester Wouter Goverts van Leend\zn{\nha, Sint-Elisabethsgasthuis 68,
18~augustus 1608. \sa\ Haarlem, Rood 210, f~\2LXXVIII, 1603. \ona\ Haarlem 54,
f~366\vo, 11~maart 1606; f~369\vo, 24~februari 1606. \ona~119, f~314, 27~juli
1629. \ora\ Haarlem 76-35, f~CXLVI, 18~januari 1606. \ora~76-42, f~XCIIII,
15~juli 1615; f~XCIX, 23~juli 1615; f~CLXVII, 21~januari 1615. \ora~76-43,
f~LVIII, 9~februari 1617. \ora~76-44, f~XXXV\vo, 21~maart 1618; f~CIII,
21~augustus 1618. \ora~78-10, f~VI\vo, 4~februari 1617; ff~XIX en XIX\vo,
27~april 1617.} (Leende) kocht in 1604 voor \f765 een huis en voor \f130 een
kamer aan de Bakenessergracht.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-34, f~II$\rm^c$XIX,
20~januari 1604; f~II$\rm^c$XLIIII\vo, 14~februari 1604.} In 1617 kocht hij voor
\f1800 een huis in de Lakenstraat.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-43, f~XXXVII,
28~januari 1617.} Hij kreeg in 1602 of 1603 toelating om te Haarlem te
praktiseren als chirurgijn en beloofde toen minstens drie jaar in de stad te
zullen blijven wonen.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Rood 210, f~303\vo.} In 1607 kreeg
hij van de burgemeesters een waarschuwing wegens klachten over zijn
`meesterij'.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Rood 211, f~LXXXV\vo, 29~augustus 1607.}
Behalve heelmeester was hij ook handelaar in linnen stoffen.\zn{nha, \ona\
Haarlem 109, f~100, 30~maart 1618.} Hij was in 1606 een van de loterijmeesters
voor het oudemannenhuis; hij woonde toen in de Kruisstraat en kocht zelf
130~loten onder het motto {\em Wat wint hy die onthouden van te sorghen foor den
ouden man?\/}\zn{\nha, Oudemannenhuis Haarlem 3-40, no.~1.} Aan zijn zwager
Cornelis Falckers uit Helmond en zijn neef Jacob Dircxs van Daelen verkocht hij
in 1610 een huis aan de Bakenessergracht.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-38,

f~XLVIII\vo, 9~februari 1610. \ora~78-8, f~LXXX\vo, 9~februari 1610.} Hij stierf
in zijn huis in de Kruisstraat.
%INVULLEN:Jannetgen Pieters de Grave uit Hooglede bij Roeselare in Vlaanderen,
%zie spelling plaats, vgl. Cornelis Aelbrechts Valcker
\id Wouter was gehuwd met Jannetgen Pieters de Grave\zn{\nha, \ona\ Haarlem 58,
f~75, 1~februari 1616; f~194, 27~augustus 1624. \ona~61, f~75, 8~juni 1630;
f~225, 10~juli 1632. \ona~127, ff~25 en 27, 18~maart 1626. \ona~130,
f~CLXIIII\vo, 8~juli 1628. \ona~227, f~254, 20~april 1657. \ora\ Haarlem 76-47,
f~XLIII, 6~mei 1621. \ora~76-49, ff~\2XLIV\vo en \2L, 30~december 1624.
\ora~76-51, f~CLIII\vo, 30~december 1627. \ora~76-52, f~CLXII\vo, 16~januari
1630; f~CLXXXI\vo, 25~januari 1630; f~\2LXII, 10~april 1630. \ora~76-56, f~CL,
20~maart 1636. \ora~76-58, f~CXXX, 20~mei 1638; f~CXXX\vo, 21~mei 1638.
\ora~76-59, f~CXXXVI, 20~april 1639. \ora~78-12, f~LXIX, 5~januari 1625;
f~LXXXVIII, 2~mei 1625. \ora~78-14, f~IIII\vo, 7~februari 1635. \ora~82-2,
ongef., 20~januari 1623; 8~september 1623.}, die in 1625, 1627, 1629, 1631, 1633
en 1649 testeerde ten gunste van hun kinderen Janneken, Josina en Maeijcken,
alledrie ongehuwd, Wouter, Govert en Pieter en de kinderen van de overleden
dochter Anna. De gehuwde kinderen hadden elk ruim \f2000 gekregen toen zij
trouwden. Wouter (later {\em medicinae doctor\/} en diaken van de Waalse
kerk\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-75, f~LXIII\vo, 18~april 1664.}) en Govert kregen
elk \f1700 plus alle geschreven en gedrukte boeken en {\em alle de instrumenten
ende gereetschappen van silver, gout, ijser, stael, coper, glas, steen totte
kunst vande medicijne.\/}\zn{\nha, \ona\ Haarlem 120, f~96, 10~maart 1636; f~98,
14~maart 1633. \ona~121, f~4, 31~juli 1627. \ona~127, ff~154 en 161, 1~oktober
1625. \ona~128, f~90\vo, 9~maart 1627. \ona~136, f~XCVI\vo, 1~september 1640.
\ona~147, f~CXLIIII\vo, 27~juli 1629; deel~II, f~CLXVIII\vo, 14~mei 1631.}
Jannetgen verklaarde in 1631 geen \f1200 contant meer te hebben.\zn{\nha, \ona\
Haarlem 61, f~169, 14~augustus 1631.} In 1637 verkocht zij voor \f5500 een mooi,
nieuw gebouwd huis in de Warmoesstraat, waar de witte mortier in de gevel
stond.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-57, f~\2XI\vo, 5~september 1637. \ora~76-63,
f~\3XLVII, 25~oktober 1644.} Zij was met haar dochter Janneken een winkel
begonnen in kamerijksdoek en kantwerk in hun huis in de Kerk- of Warmoesstraat.
Na Jannekens overlijden geraakte zij met diens weduwnaar Daniel
Vermersch\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-5, f~102\vo, 20~februari 1625.}, koopman te
Haarlem, over de winkel in proces. De weduwe nam de winkel over, waarvan de
waarde werd getaxeerd op \f9381:13:1.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 57, f~163, 7~juni
1640. \ona~153, f~120\vo, 2~februari 1642. \ora\ Haarlem 47-7, f~95\vo, 4~april
1640.} Zij stierf op 24~oktober 1652.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 153, f~389,
17~februari 1653.} Dochter Anna trouwde met Jacob Hameus, chirurgijn te Leiden,
die zoveel schulden maakte, dat hij na zeventien maanden huwelijk {\em in fuga
ende opde vlucht\/} ging.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 147, f~LXVII, 13~maart 1629;
f~LXXXV, 9~april 1629. \sa\ Haarlem, Rood 213, ongef., 22~oktober 1627.}
Josyntgen trouwde met Abraham Lubberts Bus.\zn{\nha, \ona~147, f~LXX, 17~maart
1629.} Dochter Maiken trouwde met Cornelis Pieters van Wieringen. Zoon Pieter
Wouters van Leent vestigde zich in Moskou.\zn{\gaa, \ona\ Amsterdam 1085, f~266,
2~november 1648.} In 1649 werd hij te Archangel wegens een schuld van een
landgenoot aan de tsaar, waarvoor vier andere Hollanders zich borg hadden
gesteld, {\em op de prave\/} gezet, wat inhield dat hij publiekelijk werd
tentoongesteld, waarbij een rakker hem op de benen sloeg -- een zeer
vernederende behandeling, funest voor zijn reputatie en zaken, die gepaard ging
detentie gedurende de drukste handelsdagen.\zn{\gaa, \ona\ Amsterdam 1097,
f~237, 26~juni 1651.} Samen met zijn broers en zusters verkocht hij in 1653 voor
\f5000 een huis in de Kruisstraat, voor \f1900 een huis in de Lange
Margarethastraat en voor \f640 een huis aan de stadsvesten tussen beide
Keizerstraten.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-68, ff~\4VIII\vo, \4IX\vo en \4X,
29~december 1653.}
\item Wouter Goossens van Berckel, vrijgezel uit Eindhoven, trad op 9~januari
1605 in ondertrouw met Maritgen Jans van Cuijlenburch\zn{\nha, \ona\ Haarlem 21,

f~II\vo, 4~januari 1607. \ona~78, f~VIII, 10~januari 1607.}, jongedochter uit
Haarlem. Hij was een zoon van Jan Goossens van Berckel en Stijntken Jans van
Turnhout.\zn{Van Dijck, \ah Van Berckel'', 157.} Evenals zijn broers was hij
lakenpakker.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-2, ongef., 7~april 1595.} In 1600 en 1603
wordt hij genoemd als lid van het kloveniersgilde.\zn{\nha, Schutterij Haarlem
29-1, ff~42\vo en 54\vo.} Zijn weduwe kocht in 1606 mede voor haar twee kinderen
Jan en Annetgen ({\em haer kindt dat inde wieghe leydt\/}) verschillende loten
in de grote loterij. Zij woonden in de Nauwe Appelaarsteeg.\zn{\nha,
Oudemannenhuis Haarlem 3-40, nrs.~203, 204, 205.} De voogden van de kinderen
(Elisabeth, Jan en Annetgen) zagen in 1606 op basis van de inventaris die
Maritgen van Wouters nalatenschap had gemaakt daarvan af.\zn{\nha, \ona\ Haarlem
55, f~46, 17~november 1606.} Beide kinderen, 27 en 25~jaar oud, testeerden in
1639 ten gunste van elkaar (en \f25 voor hun moeder Maritgen Jans).\zn{\nha,
\ona\ Haarlem 118, f~427, 9~november 1630. \ona~147, deel~II, f~CXVII\vo,
9~november 1630.}
\item Wouter Jacobs uit Eindhoven kocht in 1585 een huis van het voormalige
klooster van het Zijl in de Zijlstraat voor de lasten van \f925 plus
\f100.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-165, f~154\vo. Vgl. \ora\ Haarlem 76-27,
f~CLXI\vo, 31~december 1589.}
\item Wouter Jacobs uit Gestel\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-36, f~LX, 20~maart
1607. \ora~78-7, f~CXCI, 3~december 1607.} wordt in 1583 vermeld als {\em
liwatier ofte coopman van gaern\/} en in 1584 als {\em lywatier\/} bij de
Zijlpoort.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-1, p.~604, 24~september 1583. Stadsbestuur
Haarlem 1245---1572 10, f~XIC\vo, 26~mei 1584.} Hij trouwde op 5~maart 1602 als
vrijgezel aan de Oude Gracht met Mechelijne Thomas, jongedochter uit Antwerpen
aan de Voorkamp. In 1606 gaf zijn vrouw Maritgen Jans een machtiging.\zn{\nha,
\ora\ Haarlem 47-3, f~262\vo, 12~juli 1606.}
\item Wouter Jacobs Knyff uit Waalre was gehuwd met Agneta Geryts\zn{\nha, \ona\
Haarlem 5, f~\3XXXVIII, 18~november 1584.} uit Gestel, dochter van Gerrit Jan
Reynders uit Gestel, die zich te Haarlem had gevestigd. In 1585 werd een kind
van Wouter Jacobs en Anna Gerryts gereformeerd gedoopt. Hun twee weeskinderen
ontvingen in 1587 voor hun vadersdeel onder meer een weefgetouw en een deel van
een huis in de Zijlstraat en verkochten in 1593 als mede-erfgenamen van hun
grootvader Gerrit Jan Reynders een huis en land te Gestel.\zn{\nha, \ona\
Haarlem 33, f~CXCII, 6~juni 1588; vgl. f~XC\vo, 16~juni 1587. \ona~36, f~LXXXIX,
12~augustus 1593.} In 1593 machtigden Reynder Jan Templers en Joachim Jans uit
Dommelen als voogden van hun weeskinderen Henrick Thys en Reynder Templers te
Gestel om de erfenis te delen van Geryt Jan Reynders [Templers].\zn{\nha, \ona\
Haarlem 36, f~LXXXIX, 12~augustus 1593.} Anneken Gerardts Verschuijl\zn{Mason,
{\em Gens Van der Scuylen\/}, 16, 124.} uit Eindhoven, weduwe van Wouter Jacobs
Knyffs uit Waalre, hertrouwde in 1588 met Willem Dircx uit Woensel. Zij was een
dochter van Gerit Jans Verschuyl, schepen van Eindhoven, en Neesken Michiels van
der Schoot. Haar voorkinderen verkochten in 1594 een rente uit \f200 kapitaal
uit onderpanden te Gestel en belastten in 1597 hun huis aan de Oude Gracht te
Haarlem met \f100.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e O114a, f~CIX\vo,
10~augustus 1594. \ora\ Haarlem 78-6, f~IIII\vo, 20~januari 1597 (de voogden van
de kinderen worden Reynder en Joachim Jans van Dommelen genoemd).}
%INVULLEN:controleer huwelijk x Verschuyl
\item Wouter Jans, linnenwever uit Breugel, kocht in 1593 voor \f500 een kamer
op de hoek van de Breesteeg en de Sint-Michielsstraat (Lange
Annastraat).\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-173, f~200\vo. \ora\ Haarlem 76-30,
f~CXVIII\vo, 31~december 1593.} Hij stierf kinderloos. Zijn erfgename, Anna
Jans, verkocht in 1603 voor \f640 een kamer en een erf in de Breesteeg op de
hoek van de Sint-Michielsstraat.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-34, f~CXCIII\vo,
26~november 1603. Vgl. \ora~78-6, f~CXCVI, 12~maart 1601.}

\item Wouter Jans van Berckel uit Eindhoven, geboren in 1565, had samen met zijn
oudere broer Goossen een linnenpakkerij te Haarlem.\zn{\nha, \sa\ Haarlem,
Restant Ensched\'e O114, f~CXIII\vo, 10~december 1590.} Zijn weduwe, Marytgen
Jans machtigde iemand in 1607 om de uitstaande schulden van onder meer
drinkgelagen te innen.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 21, f~II, 4~januari 1607.}
\item Wouter Jans uit Leende woonde in 1588 in de Gierstraat\zn{\nha, \ora\
Haarlem 47-2, ongef., 8~december 1588.}, evenals in 1591, toen hij lidmaat werd
van de gereformeerde gemeente.\zn{\kr 98, p.~107, 2~januari 1591.} Op
14~februari 1595 trouwde hij met Anneke Joriaens uit Vreden in Munsterland. Hij
woonde toen in de Ursulasteeg. In 1605 kregen en zijn vrouw een attestatie
voor vestiging te Kampen.\zn{\nha, \dtb\ Haarlem 48, p.~172, 10~april 1605 en
i.m., 17~april 1605.}
\item Wouter Jans Bierens\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-2, ongef., 23~september
1595. \ora~47-3, f~310\vo, 7~december 1608. \ona\ Haarlem 14, f~\2XXVII\vo,
9~oktober 1599. \sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e O114a, f~CLXXXIII\vo,
15~september 1595. Vriesendorp, \ah Bierens'', 124, 125.} uit Stratum, geboren
rond 1545, en Mariken Pieters uit Gestel bij Eindhoven, woonachtig in de Lange
Veerstraat te Haarlem, maakten in 1601 hun testament. Hij zat ziek bij het vuur.
Zij begunstigden elkaar en de kinderen, van wie de vier jongste Lucas, Thomas,
Cornelis en Symon waren; zij kregen \f400 vooruit. Er waren nog vier oudere
kinderen.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 41, f~CXXXIIII, 24~december 1601. Vgl. \rhce,
\ora\ Eindhoven 1583, f~147, 7~oktober 1617.} {\em Vande heete siecte besmet
ende vuyte keucken tot int voorhuys deur haer begeren byde deur gebracht
zynde\/}, maakte Mariken haar testament, waarin zij haar zonen Lucas en Simon
elk \f400 vooruit gaf -- dat verklaarden althans in augustus 1604 de buren in de
Lange Veerstraat.\zn{\nha, ona\ Haarlem 54, f~171\vo, 9~augustus 1604.} Zij was
een dochter van Peter Cornelis in den Bogaert.\zn{Melssen, {\em Het register
van de cijnzen\/}, 31.} In 1595 machtigde Wouter Bierens als factoor van Jan van
Waelre\zn{Hij was wellicht identiek aan Jan Jans van Waalre, die in 1595 optrad
als oom en voogd van Hans, zoon van zijn broer Jacob (\nha, \ona\ Haarlem 11,
f~CXCV\vo, 23~augustus 1595.} en andere kooplieden een burger van Utrecht om de
schulden te innen van de voortvluchtige Mauren (ook Maurus) Wouters van
Verssevelt.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 11, f~CXXII\vo, 6~juni 1595.} Hij wordt in
hetzelfde jaar vermeld als koopman en factoor in langgaren.\zn{\nha, \sa\
Haarlem, Restant Ensched\'e O114a, f~CXXXVI, 11~januari 1595. Rood 461, no.~23,
z.d. (apostille van 9~oktober 1595). Gildenarchieven Haarlem 332, ongedateerd
rekest, ca.~1595. \ona\ Haarlem 11, f~CXXII\vo, 6~juni 1595. \ora\ Haarlem 78-5,
f~CLV, 22~maart 1595. Zie ook \ora~78-6, f~III, 13~januari 1597.} Als neef van
Jan Jans uit Stratum, linnenwever die was verhuisd van Haarlem naar Leeuwarden,
werd hij in 1617 gemachtigd zijn vorderingen te innen.\zn{\nha, \ona\ Haarlem
51, f~\2XXI\vo, 30~december 1617.}
%INVULLEN:Wouter zou in 1601/2 zijn overleden. Betreft het hier
%Jan Wouters B.?
Hij was een zoon van Jan Symon Bierens uit Valkenswaard en van Dingen in den
Bogaert. Bij zijn vrouw, Marike Peter Cornelis in de Bogaert uit Gestel, was hij
vader van de volgenden, die rond Eindhoven, te Strijp, Stratum en elders,
onverdeelde goederen erfden:\zn{\rhce, \ora\ Eindhoven 1587, f~173, 29~oktober
1638. \ora~2154, 11~mei 1667. \nha, \ona\ Haarlem 77, f~CLXIX, 23~september
1606. \ora\ Haarlem 47-5, f~122\vo, 23~augustus 1625.}
\bkk{0}
\item Jan Bierens\zn{\rhce, \ora\ Eindhoven 1582, f~139\vo,
2~september 1610; f~182\vo, 1~april 1611. \nha, \ora\ Haarlem 47-4,
f~CLXXVIII\vo,
4~januari 1616.}, linnenkoper, verkocht in 1618 een huis
aan de Oude Gracht\zn{\nha, \ona\ Haarlem
152 INVULLEN:ander-nummer!, f~52\vo, 9~juni 1618.} en trouwde in
hetzelfde jaar op 3~oktober met Susanneken Claess
uit Breda.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 52, f~47, 3~oktober 1618. Oudemannenhuis
Haarlem 3-57, no.~45.}

Hij stierf te Haarlem op 5~oktober 1622. In zijn sterfhuis vond
men een Nederlande bijbel, een Frans testament en een
psalmboekje. De handelswaar bestond uit lijnwaad, kamerijksdoek,
{\em blaeuwe scheeren ofte ketingh\/}, bossen en strengen ruw,
lang garen, een bundel
kort garen, een bundeltje fijn katoenen garen en tien bundels
met elk drie tot zes paar kousen.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 152,
f~52\vo, 20~oktober 1622.}
Susanneken hertrouwde\zn{\nha, \ona\ Haarlem 117, f~71, 16~juni
1624.}
in 1624 met de koopman Dionijs Janssen Verhoeven, weduwnaar
uit Woensel, en op 22~november 1637 met Pauwels Corstiaens in de
Achterstraat, weduwnaar uit Haarlem.
\item Cornelis Bierens\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-4, f~CLXXVIII\vo,
4~januari 1616. \ona\ Haarlem 199, f~108, 25~september 1652.},
geboren in 1587, linnenwever\zn{\nha,
\sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e O114b, f~XIIII\vo,
23~september 1609.}, bevoogdde in 1631 de nakinderen van
Frans Mathyssen uit Weert.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-53,
f~XXXIII\vo, 31~januari 1631.} Hij stierf op 14~oktober
1666 en zijn nalatenschap
bestond uit een huis aan de Oude Gracht, rentebrieven ter
waarde van \f6500 en huisraad.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 223,
f~124, 15~oktober 1666.} Met hem stierf de familie Bierens te Haarlem
uit.\zn{\rhce, \ora\ Eindhoven 2154.}
\item Symon Bierens kocht in 1634 van de weduwe van zijn broer
Jan voor \f219
de helft van het huis aan de Oude Gracht, waarvan hij met
zijn broer Cornelis de wederhelft bezat.\zn{\nha, \ora\
Haarlem 76-55, f~CXXXI\vo, 11~mei 1634.}
\ekk
\item Wouter Lamberts, weduwnaar uit Eindhoven in de Korte Zijlstraat, trouwde
op 7~december 1599 met Neelken Arens, weduwe van Cornelis Jans in de
Keizerstraat. Hij kocht in 1595 voor \f410 een kamer in de Oude Doelstraat en in
1612 voor \f500 een huis op de grond van de leprozen in de Groendaalsteeg buiten
de Kruispoort.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-31, f~XLIX, 27~januari 1595.
\ora~76-40, f~CXIIII, 11~maart 1612.} De kinderen van zijn eerste vrouw,
Catharina Joesten, had hij in 1590 en 1591 gereformeerd laten dopen.
\item Wouter Matheuss\zn{Hij was gegoed te Eindhoven en Woensel: Melssen, {\em
Kohieren van de honderdste penning van Eindhoven\/}, 24, 31, 46, 63.} uit
Eindhoven, aldaar Bunnens of Binnen genoemd, linnenwever, handelde in 1585 als
oom en voogd van de kinderen van Joachim Janss uit Dommelen.\zn{\nha, \ona\
Haarlem 32, f~CXLVI, 13~augustus 1585.} Met zijn vrouw, Hilleken Jans uit
Eindhoven, was hij in 1579 lidmaat geworden van de gereformeerde
gemeente.\zn{\kr 98, p.~33.} Joachim Jans van Dommelen verkocht in 1612 als
voogd van de rond 1584 geboren Maria, dochter van Wouter en Heylken Martens, een
deel van een hoeve op Acht te Woensel en land te Eindhoven.\zn{\rhce, \ora\
Eindhoven 1582, ff~266 en 267, 18~september 1612; f~268\vo, 26~september 1612.}
Op 3~december 1584 hertrouwde Wouter met Aeriaentgen Jacobse, weduwe uit
Turnhout. In 1587 verhuurde hij een huis aan de Krocht aan zijn zwager Joachim
Jans uit Dommelen.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 33, f~CXXXVII, 26~december 1587. Hij
had het in 1582 voor \f360 uit het bezit van het voormalige Katerijnenconvent
gekocht: \ora\ Haarlem 76-26, f~\2XXXVIII, 31~december 1582.} Waarschijnlijk is
hij dezelfde als Woulter Mathys uit Eindhoven, die in 1582 aan de linnenwever
Geryt Jans voor \f250 een huis en erf in de Jacobijnesteeg verkocht; hij had het
in 1579 gekocht van de stad uit de geconfisqueerde bezittingen van het
predikherenklooster.\zn{\nha, Stadsarchief Haarlem 1245--1572 578, f~\2XCIX\vo,
5~november 1579. \ora\ Haarlem 76-26, f~\2V, 14~november 1582. \ora~78-3,
f~CXXXVI\vo, 10~januari 1581. \sa\ Haarlem, kast 19-162, f~263\vo.}

\item Wouter Thijs uit Strijp was gehuwd met Lysbeth Jans uit Gestel. Met haar
tweede man, Adriaen Franss uit Gestel, testeerde zij in 1593. Haar voorzoon
Mathys, 17~jaar oud, en haar nakinderen Frans en Jan van 10 en 8~jaar waren haar
erfgenamen. Zij bezat geen goederen in Holland, wel in Brabant. Getuigen waren
Jan Geraerts en Dirick Jans, beiden uit Gestel.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 36,
f~XCVIII\vo, 8~september 1593.} Wouter van Strijp zijn vrouw Lysken Jans
exporteerden in 1588 van Brabant naar Holland per schip een dozijn servetten en
twee slaaplakens ter waarde van \f6, 25~pond vlas voor \f3 het 100 en voor \f6
trijp.\zn{\arab, Rekenkamer 23520, f~LXV, 1~september 1588.}
\item Wouter Michiels uit Wolren bij Eindhoven (Waalre) was gehuwd met Maryken
Servaes Huybrechts. In 1592 machtigde zij als weduwe, geassisteerd door Willem
Dirix uit Dommelen, poorter van Haarlem, Hans Diricx Verroten te Dommelen om van
het dorp de lening de dato 7~juli 1578 van \f300 te incasseren. Getuige was
Joachim Janss uit Dommelen, poorter van Haarlem.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 35,
f~II$\rm^c$XXV, 21~oktober 1592.} In 1616 testeerde Maryken, woonachtig aan de
Kraaienhorstergracht, ten gunste van haar enige kind Lyntgen Wouters, gehuwd met
Pieter Branten. Zij zou onder meer een vordering erven op Hans Zybels, van wie
Maryken meende dat hij dan te Danzig woonde. Getuige was Jan Gerrits uit
Valkenswaard te Aerdenhout.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 25, f~CXCI, 13~juni 1616.}
\item Wouter Pouwels\zn{\nha, \ona\ Haarlem 36, f~LXXXI\vo, 15~juli1593. Een
Wouter Pouwels zonder herkomstnaam, kamerijksdoekmaker, kocht in 1616 van de
weduwe van de linnenwever Jan Aerts uit Helmond voor \f295 een kamer in de
Doelstraat: INVULLEN:bron f~\2LXXVIII\vo, 31~mei 1616.}, linnenwever uit
Eindhoven, kocht in 1592 voor \f310 een huisje in de Nieuwe Zijlstraat.\zn{\nha,
\sa\ Haarlem, kast 19-172, f~204\vo. \ora\ Haarlem 76-29, f~CXCVIII\vo,
31~december 1592.} Aan Jacob Franss uit Weert verkocht hij in 1593 voor \f480
een huis in de Nieuwe Zijlstraat.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-173, f~209\vo.
\ora\ Haarlem 76-30, f~CXLIX, z.d.} Rond Kerstmis 1590 kocht hij van zijn zwager
Denys Jelis, linnenwever uit Weert, voor \f38 een weefgetouw, dat pas na zijn
overlijden hoefde te worden betaald.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e
O114a, f~XCI\vo, 5~mei 1594.} Hij trouwde op 11~november 1603 als jonggezel in
de Annastraat met Mayken Goverts, jongedochter uit Eindhoven aan de Oude Zijde
Achterburgwal te Amsterdam, geboren rond 1579. Op 1~mei 1611 hertrouwde hij met
Marijken Claijs uit Weert, weduwe van Gerrit Jans van Doorn uit Eindhoven; zij
stierf in de kraam in 1613 en haar kind, Maritghe, werd gereformeerd gedoopt. In
1611 woonde Wouter in de Annastraat. Hij woonde in de Oude Doelstraat, toen hij
op 23~april 1623 ten derde male trouwde met
Anneken Evers\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-52, f~\2XCIX, 21~november 1630.} uit
Doesburg in de Wetterstraat, weduwe van Mattheus van Baelberghe. Hij werd in
1633 lidmaat van de gereformeerde gemeente.\zn{\kr 101, ongef., 14~oktober
1633.}
\item Wouter Pieters\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-2, ongef., 28~december 1588.
\ora~76-29, f~CLXIIII, 2~november 1592. \sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e O114a,
f~CXXII, 25~oktober 1594. Vgl. \dtb\ Haarlem 47, f~373, 16~mei 1604.} uit
Eindhoven was een zoon van Pieter Wouters, {\em die omme de tirannie van
Ducdalve vuytten lande geweecken zynde\/} lang te Goch woonde\zn{Misschien was
hij identiek aan Peter Wouter Michiels alias Schouten, die in 1573 getuige was
van het huwelijk van Jan Willems uit Sambeek en Gheertruyt Goris: Van Booma,
{\em Communio clandestina\/}, I, 187.} en in 1578 te Emmerik stierf aan de
pest\zn{Peter Wolter Michiels uit Eindhoven had op 22~maart 1578 het
poorterschap van Emmerik gekocht: Hooft van Huysduynen, \ah Burgerboek van
Emmerik'', 101. Hij was veroordeeld door de Bloedraad: Verheyden, {\em Le
Conseil des Troubles\/}, 359.}, waaraan drie weken eerder ook zijn vrouw was
bezweken. Hij had zijn vrienden Hogart Joosten (te Goch en later te Haarlem) en
Maerten Lengelle, {\em hallebardier ofte keuckenscryver\/} van prins Maurits,
benoemd tot Wouters voogden. Hogart had toen een goede reputatie, maar nadien
verliepen zijn zaken. Toen Wouter 17 of 18~jaar oud was, adviseerden zijn

vrienden Jan van Creyl [uit Oerle] en Ancelmus Janss [uit Dommelen], die
eveneens via Goch naar Haarlem waren verhuisd, om zijn voogd aan te spreken op
zijn bezittingen. Na velerlei uitvluchten overhandigde Hogart tenslotte aan
Wouter een brief van \f85, maar de bezittingen van zijn ouders waren veel meer
waard geweest dan dat.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e, doos~68,
II-2420A, 27~november 1589.} Als vrijgezel aan de Voldersgracht werd Wouter in
1586 aangenomen als lidmaat van de gereformeerde gemeente en woonde toen aan de
Voldersgracht bij Jan Heindricks uit Leende.\zn{\kr 98, p.~57, 16~juli 1586. In
1604 was hij getuige bij het aannemen als gereformeerd lidmaat van Anthonis Marx
uit Eindhoven: idem~99, p.~106, 16~januari 1604.} Op 15~maart 1588 trouwde hij
als vrijgezel met Engeltje Amsins (Ansems)\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-35,
f~CXXXVIII\vo, 9~januari 1606. \ora~76-38, f~CXIX\vo, 29~april 1610. \ona\
Haarlem 48, f~LXXIX, 16~september 1610. \ona~80, f~CLXXXII\vo, 11~november
1609.} uit Eindhoven, dochter van Ansem Pieters uit Eindhoven en Willemtgen
Willems uit Ravels te Haarlem. In 1588--1604 werden acht kinderen uit dit
huwelijk gereformeerd gedoopt. Engeltje was in 1606--1621 Wouters weduwe. Hij
kocht in 1590 van Ruth Laurens [uit Eindhoven] en Thomas Cornelis, metselaar
[uit \db], voor \f300 een huis in de Witte Herensteeg, dat hij zeven jaar later
voor \f500 verkocht.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-170, f~196. Kast 19-177,
f~170\vo.} Als linnenwever uit Eindhoven verkocht hij in 1592 voor \f25 een gang
naast zijn huis in de Witte Herensteeg, dat hij in 1597 verkocht voor
\f500\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-172, f~188\vo. \ora\ Haarlem 76-32,
f~IV\vo, 1~november 1597.} In de Kleine Houtstraat kocht hij in 1597 voor \f600
een huis van Luytgen Jans uit Eindhoven, dat hij in 1598 voor \f650
verkocht.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Kast 19-177, f~171. Kast 19-178, f~154\vo.
\ora\ Haarlem 76-32, f~VI\vo, 8~februari 1597.} In de Witte Herensteeg kocht hij
in 1599 nog een huisje voor \f300\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-32, f~CXLVI,
30~januari 1599.}; zijn weduwe Engeltgen verkocht in 1607 voor \f445 een ander
huis in deze steeg.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-36, f~XXX, 1~februari 1607.} Samen
met de zusters Truyken (gehuwd met Jan Jans uit Helmond), Janneken (gehuwd met
Franchoys Paessens uit Zwevegem) en Trytngen Willems verkocht hij in 1594 aan
Reynder Wouters uit Eindhoven twee erfbrieven van samen \f4\half\ uit een
kapitaal van \f75, die zij hadden ge\"erfd van hun grootmoeder Deliaen weduwe
Henrick Willems Celen en die werden gegolden door Adriaen Dries Goorts te
Woensel. Getuigen bij deze transactie waren Ruth Laurens uit Nuenen en Jan
Pieters uit Woensel.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e O114a, f~CXXII,
25~oktober 1594.} Engelgen, zijn weduwe, kocht in 1608 een huis op de hoek van
de Nieuwe Doelstraat en de Annenstraat, dat zij in 1608 weer verkocht.\zn{\nha,
\ora\ Haarlem 76-36, f~XLIX, 2~maart 1607; f~\3XXXIIII, 30~december 1608.} In
1622 verkocht zij voor \f200 een huisje buiten de Grote Houtpoort.\zn{\nha,
\ora\ Haarlem 76-47, f~\2III\vo, 16~maart 1622.}
\item Wouter Pieters uit Gestel, 16~jaar oud, was in 1586 leerling-linnenwever
bij Michiel Ansoms [uit Helmond] in de Kraaienhorster. Hij was
armlastig.\zn{\nha, Burgerweeshuis Haarlem 6, f~XXIX.}
\item Wouter Pieters, jonggezel uit Oirschot in de Magdalenastraat, trouwde op
11~november 1597 met Lysbeth Willems uit Goch in het Crayenest.
\item Wouter Severyns\zn{\rhce, \ora\ Woensel 274, f~111\vo, 12~oktober 1590.
\nha, \ora\ Haarlem 76-57, f~XIX\vo, 7~februari 1637.}, linnenwever uit Woensel
in Brabant, geboren in 1554\zn{\nha, \ona\ Haarlem 47, f~XI\vo, 27~november
1608.} als zoon van Severyn Joost Severyns en Grietken, trouwde op 18~maart 1586
met Annetgen Ariaens (ook Arents), jongedochter uit Heilo. Hij wordt ook
afkomstig van Eindhoven genoemd, wat er wellicht op wijst dat hij daar heeft
gewoond voor zijn vertrek naar Haarlem. Samen met Nys Sanders en Thomas Henricxs
[beiden uit Strijp] exporteerde hij in 1590 47~stukken rauw lijnwaad, 400~pond
kastanjes en twee manden met {\em platz de bois\/} uit de meierij van Den
Bosch.\zn{\arab, Rekenkamer 21521, f~XII, 22~september 1590.} Hij kocht in 1604
een huis aan de Kraaienhorstergracht en verkocht het in 1610.\zn{\nha, \ora\
Haarlem 76-34, f~II$\rm^c$LXVI, 31~maart 1604. \ora~76-38, f~III\vo, 4~januari

1610. \ora~78-5, f~LVI\vo, i.m., 7~september 1605.} Voor \f465 kocht hij in 1614
een huis in de Burggravinnesteeg.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-41, f~\2XLI\vo,
30~april 1614. Vgl. \ora~78-10, f~\2XXI\vo, 15~juli 1620.} Daar woonde hij, toen
hij in 1615 werd benoemd tot keurmeester van het langgaren.\zn{\nha, \sa\
Haarlem, Rood 212, f~XLVIII, 7~november 1615.} Ook in 1623 werd hij in deze
functie benoemd.\zn{\nha, \sa\ Haarlem 214, f~60, 25~november 1623.} Met zijn
vrouw testeerde hij in 1612.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 118, f~144\vo, 23~november
1612.} In 1637 kocht hij samen met Jan Thomas uit Breugel delen van een huis in
de Zoetemelkwittebroodsteeg.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e O114b,
f~275\vo, 29~juli 1637; f~277, 15~augustus 1637. \ora\ Haarlem 76-57,
f~\2III\vo, 29~juli 1637; f~\2VII\vo, 1~oktober 1637; f~\2VIII\vo, 19~augustus
1637; f~\2XXIX, 16~november 1637; f~\2XXXI\vo, 4~november 1637. \ona\ Haarlem
166, f~356, 16~oktober 1637. \gab, \ona\ Breda 91, f~16, 23~juni 1637.} Zij
verkochten het huis in 1638 voor \f607:10:0.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-58,
f~XII\vo, 13~januari 1638.} Op 30~oktober 1638 stierf Wouter in zijn woning in
de Gravinnesteeg. Op verzoek van Theunis Aertss en Jan Jans uit Eersel werd zijn
nalatenschap ge\"inventariseerd, die bestond uit zijn huis en de huisraad
(waarin niets aanwezig was wat wees op linnenproductie of -handel).\zn{\nha,
\ona\ Haarlem 171, f~118, 6~oktober 1638.}
\item Wouter Diercx Boorten\zn{\nha, \ona\ Haarlem 87, f~CIII\vo, 17~augustus
1616.} was een zoon van Dirck Wouters Boorten en Judith Lodewycx, die uit
Eindhoven kwamen. Met zijn vrouw Janneken Claes Bruijn\zn{\gaa, \ona\ Amsterdam
122, f~102, 1~november 1610. \ona~153, f~159\vo, 13~september 1618.} maakte hij
in 1596 een testament.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 11, f~IIII$\rm^c$XXXVI\vo, 10~juni
1596.} Zij kwam uit Veere, was een dochter van Claes Janssen Bruyn bij Mayken
Jans Hals uit Domburg en een stiefdochter van Magdalena van Dalen uit Haarlem
(dochter van de Haarlemse linnenbleker Lambrecht van Dalem uit Eindhoven).
Wouter Diercx Boorten uit Eindhoven en Vincent de Hont, kooplieden te Haarlem,
machtigden in hetzelfde jaar een koopman te Veere om een schuld te innen van een
in Brielle gedetineerde Engelsman.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 11,
f~IIII$\rm^c$XLIII\vo, 24~juni 1596.} Dirick Diricxs Borten, koopman en factoor
te Middelburg, verklaarde in 1598 als broer en lasthebber van Wouter Diricxs
Borten, dat deze samen met de weduwe van Lambert van Dalem [uit Eindhoven]
lijnzaad had verscheept van Haarlem naar Middelburg.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 13,
f~II$\rm^c$XCV, 8~augustus 1598.} Wouter woonde in 1598 en 1600 eveneens te
Middelburg, als factoor; hij verkocht in 1600 voor \f1625 zijn huis in de
Koningstraat aan Willem Willems uit Westerhoven.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-32,
f~II$\rm^c$XIIII\vo, 7~december 1600. \ona\ Haarlem 39, f~LVIII, 20~juni 1598;
f~CXXVIII\vo, 25~november 1598.} Later was hij koopman te Amsterdam\zn{\nha,
\ona\ Haarlem 76, f~CXXI\vo, 30~mei 1605.} en in 1621 vertrok hij als
luitenant-generaal met zijn vrouw naar het juist gebouwde fort Nassau aan de
Goudkust ({\em gaende voor lieutenant generael naer tfort Nassau opde custe van
Guinea\/}; nu Mori, Ghana), vanwaar de {\sc wic\/} de handel (onder meer in
slaven) tussen West-Afrika en Amerika co\"ordineerde. Bij die gelegenheid
testeerden zij ten gunste van hun kinderen Mayken, Judith, Dirck, Susanna, Sara,
Pieter en Claes.\zn{\gaa, \ona\ Amsterdam 189, f~97, 22~mei 1621.} Dirck Wouters
Bortens\zn{Op 2~april 1626 trad hij te Amsterdam in ondertrouw met Aeltje Jans.}
te Amsterdam, zoon uit dit huwelijk, procedeerde in 1630 samen met zijn tante
Maeijcken Claes Bruijn, dochter van Maeijcken Hals, over een
nalatenschap.\zn{\na, Hof van Holland 692, no.~228, 10~december 1630.}
\item Wouter Willems, linnenwever uit Breugel, kocht in 1595 voor \f500 een huis
in de Annastraat.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-31, f~CVI\vo, 31~december 1595.}
\item Wouter Willems Kosten uit Roy (Sint-Oedenrode), schoolmeester te Lammuyen
(Leimuiden), geboren rond 1577, trouwde op 11~mei 1604 met Maria van Conincxlo
uit Antwerpen, woonachtig aan de Nieuwe Zijde Voorburgwal te Amsterdam, dochter
van mr.~Gillis van Conincxlo.

\item Wouter Willems, jonggezel uit Strijp, trouwde op 3~april 1589 met Jenneken
Jans uit \db. Hij was linnenwever en hertrouwde op 25~november 1600 met Luitje
Gerrits uit Arnhem in de Annastraat, die later hertrouwde met Abraham Jans. Als
weduwe van beiden verkocht zij in 1633 voor \f100 een opstal met het getimmerte
van een huis buiten de Janspoort.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-54,
f~CLXXIX, 10~april 1633.} De kinderen uit Wouters huwelijken werden gereformeerd
gedoopt.
%INVULLEN: x 1) 3-4-1590?
\item Wijnant Willems, jonggezel uit Mierlo, trouwde op 4~augustus 1598 met Anna
Dircx, jongedochter uit \db. Zij woonden in de Kleine Houtstraat. In 1601 werd
hun zoon Willem gereformeerd gedoopt.
\item Willem Adriaenssen uit Goirle en zijn kinderen Jan, Abraham en Ysack bij
Mayken van Son machtigden in 1595 Rutger Jansss van Son om land te Tilburg te
verkopen.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 37, f~CXXXIII\vo, 22~juli 1595.} Samen met zijn
vrouw Agniesgen Pieters Staels (Stalis) uit Breda\zn{\nha, \ona\ Haarlem 43,
f~CXCVI\vo, 21~mei 1604.} testeerde in 1598 de linnenwever Willem Adriaens van
Goirle ten gunste van de langstlevende. Getuige was Adriaen Centen, linnenbleker
te Haarlem.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 39, f~CXIII\vo, 20~oktober 1598.} Zij was
eerder getrouwd geweest met Cornelis Thonis uit Breda. Als Neeskens weduwnaar
verrekende Willem in 1603 met zijn stiefzoon Cornelis Cornelis van Breda,
linnenwever, haar nalatenschap.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 43, f~CXXIX\vo,
3~februari 1604.} Hij verkocht in 1606 voor \f100 een huis in het Groot
Heiligland, dat hij in 1587 had belast voor de aankoop van lang garen.\zn{\nha,
\ora\ Haarlem 78-6, f~LVIII, 17~november 1597 (hij wordt Willem Jans van Goorle
genoemd). \ora~78-7, f~CXXIII\vo, 21~april 1606.} Daar had hij in 1588 als
Willem Adriaens, wever uit `Goor', voor \f400 een huis gekocht.\zn{\nha, \sa\
Haarlem, kast 19-168, f~151. Vgl. Haarlem \ora\ 78-5, f~\2LXXV\vo, 16~december
1596.} Hij verkocht het in 1607 voor \f438.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-36,
f~VI\vo, 25~januari 1607.} In 1589 waren hij en zijn vrouw be\"edigd als
omdragers van webben en lijnwaad; borg was Gerryt Barthelmeeus [van Gennep uit
Eindhoven] aan de Zijlbrug.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Rood 210, f~II\vo, 3~februari
1589; vgl. ongef. achterin, 27~februari 1602.} In 1613 of 1614 werd hij
opgenomen in het oudemannenhuis te Haarlem.\zn{\nha, Oudemannenhuis Haarlem 39,
f~10\vo.} Al in 1610 had hij gesolliciteerd naar een plaats en betoogd dat hij
meer dan 20~jaar in Haarlem woonde.\zn{\nha, Oudemannenhuis Haarlem 29, 19~april
1610.} Hij liet twee zonen na, Abraham en IJsaack van Goorl, in het eerste
huwelijk geboren te Tilburg (zie hierboven).
\item Willem Aelberts\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-1, p.~665, 14~september 1585.
\ora~47-4, f~LXIX, 6~december 1611; f~CXCVI, 21~november 1616; ongef., 4~januari
1621. \ona\ Haarlem 88, f~X, 19~januari 1617.} uit Heeze, woonachtig te Haarlem,
exploiteerde een linnenblekerij te Heemstede.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-2,
ongef., 5~juli 1588. \ora~82-1, ongef., 4~mei 1613.} In 1585 werd hij `zwager'
(schoonzoon) genoemd van de linnenbleker Wouter Aerts van Rullen [uit \db] en in
1598 door diens zoon Jan Wouters eveneens zwager.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-1,
p.~14~september 1585.} Hij was gehuwd met Teunisgen Wouters (van Rullen), uit
welk huwelijk in 1584--1599 zes kinderen gereformeerd waren gedoopt. Diverse
malen wordt hij vermeld in de Spaanse licentregisters, als hij partijen rood
(dat is ongebleekt) lijnwaad exporteerde uit de meierij van Den Bosch naar
Holland.\zn{\arab, Rekenkamer 23520, f~LXII\vo, 16~augustus 1588 (35~stukken);
f~LXXIIII\vo, 20~december 1588 (25~stukken); f~LXXXII\vo, 8~maart 1589
(72~stukken).} Samen met zijn zwager Jan Wouters had hij een nieuwe blekerij te
Heemstede opgericht.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 39, f~VI, 17~maart 1598. Vgl.
\ona~20, f~XV, 16~januari 1605.} In 1600 huurde hij in compagnieschap met de
gebroeders Hertger en Gerryt Wouters, hij voor 50~procent en laatsten elk voor
25~procent, een blekerij te {\em Auwerick buyten\/} van de plaatselijke ambtman,
die er een nieuw huis op had laten bouwen. De jaarlijkse huur bedroeg
100~rijksdaalders plus 1~rozenobel en het bleekloon van vijf lijnwaden aan diens
vrouw. De blekerij was geschikt om 300~stukken tegelijk te bleken. Willem zou

het eerste jaar persoonlijk het bedrijf leiden en plaatste er zijn knecht
Cornelis Jans uit Breda. De gebroeders Wouters zouden het eerste jaar voor de
uitrusting zorgen en de overige jaren naar rato.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 15,
f~XX, 7~maart 1600; f~LXXX, 23~mei 1600.} De compagnie van linnenblekersnering
werd in 1604 geliquideerd en het bedrijf werd nog zes jaar lang voortgezet door
Hertger en Gerryt (die zich in Londen en Hamburg vestigden).\zn{\nha, \ona\
Haarlem 75, f~LVIII\vo, 28~april 1604. \ona~82, f~LXIIII\vo, 30~maart 1611.}
%INVULLEN: Auwerick/Aurick in Oost-Friesland, bij Emden. Aurich?
In 1594 was Willem Aelberts, bleker van Hees te Heemstede, 28~jaar oud,
weduwnaar van Lynken Aert Maertens en echtgenoot van Lucia mr.~Henrick
Philips.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e O114a, f~CXVIII, 12~september
1594.} Als weduwnaar uit Eindhoven, woonachtig buiten Heemstede {\em op de
bleeck\/}, sloot hij op 18~maart 1603 een derde huwelijk, met Josina Teyts,
jongedochter uit \db. Haar vader was de geboren Bosschenaar Jan Teyt, lid van de
vroedschap van Haarlem. In 1604 kocht hij voor \f1457:10:0 twee kamers in de
Nauwe Appelaarssteeg.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-34, f~\2XXXIIII, 21~februari
1604.} Voor \f2300 verkocht hij in 1613 een huis in de Grote
Houtstraat.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-41, f~XXIII, 15~januari 1613.} In 1594
noemde hij zich 38~jaar oud en afkomstig van Heeze.\zn{\nha, \sa\ Haarlem,
Restant Ensched\'e O114a, f~CXVIII, 12~september 1594; vgl. f~CXVII\vo,
15~september 1594: Pieter Aelberts uit Eindhoven en zijn broer Willem te
Heemstede.} In het loterijregister van 1606 liet hij noteren: {\em Willem
Aellebaers leecht in om te verbleecken\/} 130~loten, en: {\em Twee brouders van
Henste gheboren hadden den hoochsten prijs sij en waeren niet verlooren\/}
14~loten.\zn{\nha, Oudemannenhuis Haarlem 3-7, f~67. Idem~3-43, no.~23.}
\item Willem Aerts\zn{\nha, \ona\ Haarlem 18, f~CXIX, 25~juni 1603. \ona~44,
f~XX, 30~september 1604. \ora\ Haarlem 82-1, f~XV\vo, 3~januari 1602.},
linnenwever uit Helmond, geboren rond 1564, liet in 1597 verklaringen afleggen
door Haarlemmers uit Zeelst en Gestel.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 12,
f~II$\rm^c$IIII, 30~september 1597.} In 1603 verklaarde hij belast te zijn met
het onderhoud van zijn vrouw en vijf kleine kinderen en \ah doorden costelicken
tyt ende slappe neeringe'' zijn schulden niet meer te kunnen betalen. Zijn
crediteuren eisten van hem meer dan \f900, inclusief \f332 voor geleverd
garen.\zn{\nha, \ona\ 18, f~CLXIIII, 23~septemer 1603.} In 1615 bevoogdde hij de
onmondige kinderen van Corst Jans uit Mierlo\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-42,
f~CLIX, 18~januari 1616.} en in 1616 de weduwe van zijn broer Jan Aerts,
linnenwever uit Helmond.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-42, f~\2LI\vo, 19~april
1616.}
\item Willem Aerts\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-2, ongef., 15~mei 1590.} (Eerts),
linnenwever uit Vught bij \db, verkocht in 1591 voor \f600 een huis in de
Jansstraat.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-171, f~180.} In 1600 werd hij lidmaat
van de gereformeerde gemeente; hij woonde toen tussen de Kampen en het Spaarne
en Jan van Helmond was zijn getuige.\zn{\kr 99, p.~51, 5~januari 1600.} Hij
werkte samen met Hans van Helmond, linnenwever\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-3,
f~153, 11~augustus 1601 (Willem wordt onjuist van Eindhoven genoemd).
\ora~76-33, f~CXXV, 15~november 1601. \ora~76-34, f~XIX, 9~maart 1602; f~CX\vo,
26~januari 1603 (met zijn zoon Willem, eveneens linnenwever); f~CXI, 26~januari
1603; f~II$\rm^c$XLII, 6~maart 1604; f~II4$\rm^c$XLIIII, 14~februari 1604.
\ora~76-35, f~XXXV, 23~december 1604; f~XXXVIII\vo, 24~december 1604;
f~II$\rm^c$XXII, 1~augustus 1606. \ora~78-6, f~XXXIIII\vo, 26~januari 1603;
f~II$\rm^c$XIX\vo, 3~januari 1602; f~II$\rm^c$XLIIII, 9~maart 1602.} (zie
aldaar). Samen met zijn zoon Willem Willems, linnenwever, verkocht hij in 1603
twee erven in de Molensteeg\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-34, f~CXI\vo, 26~januari
1603.} en in 1605 belastten zij hun huis in deze steeg met \f150 wegens geleverd
garen.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 78-7, f~CVII, 24~oktober 1605.} Dit huis
verkochten zij in 1609 voor \f200.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-37, f~CLV\vo,
13~september 1609.}

\item Willem Aerts uit Waalre werd met Vastenavond 1593 te Haarlem doodgeslagen.
Twee jaar later verzoenden zijn vader, de weduwnaar Aert Joris, en zijn broers
en zusters Pieter, Yken, Hillegont (gehuwd Met Geryt Cornelis van Dranen),
Dignum (gehuwd met Henrick Adriaens) en Mayken Aerts zich met de dader.\zn{\nha,
\ona\ Haarlem 37, f~LXXXVIII\vo, 28~maart 1595.}
%\item Guilliam Dircs van Aarle-Beek verkocht in 1594 aan Joachim Jans
% van Dommelen de helft van een huis in de Kerkstraat voor
% \f1750.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-174, f~169. \ora\
% Haarlem 76-30, f~CLXXIIII\vo, 12~januari 1594.}
%\ona~33, f~XCI\vo, 19~juni 1587: linnenwever uit Aelbeke in Vlaanderen x
%Mariette Ploviers weduwe Lieven Lette uit Ieper
\item Willem Beerents uit Oirschot trouwde op 14~november 1581 met Anna Willems
uit Velsen.
\item Willem Cornelis\zn{\nha, \ona\ Haarlem 42, f~XXII, 25~juli 1602. \ona~43,
f~CXVI, 19~januari 1604.}, linnenwever uit Woensel, en zijn vrouw Heylken
Wouters lieten 1602 en 1604 hun kinderen gereformeerd dopen.
\item Willem Daniels\zn{\nha, \ona\ Haarlem 91, f~\2II, 16~december 1620.},
linnenwever uit Helmond in de Keizerstraat, linnenwever, werd in 1609 lidmaat
van de gereformeerde gemeente. Frans Huberts [uit Weert] was zijn
getuige.\zn{\kr 99, p.~178, 17~april 1609.} Op 26~juli 1609 trouwde hij als
vrijgezel met Anneken Hermans, jongedochter uit Haarlem. Bij het overeenkomen
van de huwelijkse voorwaarden werd hij bijgestaan door zijn neef Frans Michiels
en door Jan Cornelis, gehuwd met zijn nicht Janneken Michiels.\zn{\nha, \ona\
Haarlem 80, f~CVIII\vo, 25~juli 1609.}
\item Willem van Brugge Jelis\zn{\rhce, \ora\ Heeze 1635, f~6\vo, 1~december
1597. \nha, \ora\ Haarlem 47-2, ongef., 25~juli 1595. \ora~47-3, f~96\vo,
17~augustus 1599. \ora~76-33, f~CXXIII, 13~november 1601. \ora\ Haarlem, kast
19-168, f~147, 1588. \ona\ Haarlem 38, f~CXXXVII\vo, 6~juni 1597. Schutterij
Haarlem 29-1, ff~37\vo, 49\vo.} (Verbrugge), vrijgezel uit Leent in Brabant
(Leende), trouwde op 6~mei 1584 met Engeltgen Berentz, jongedochter uit Vreden
in het sticht van Munster. Als Willem Gillis van Leent, weduwnaar, hertrouwde
hij op 19~augustus 1586 met Heiltgen Franss\zn{\nha, \ona\ Haarlem 84, f~LXX,
3~juli 1613.}, jongedochter uit Turnhout, dochter van Frans van Leende. Aan zijn
broer Henrick verkocht hij in 1594 voor \f1500 een huis in het Groot
Heiligland.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-30, f~\2LX\vo, 31~december 1594.} In 1595
woonde hij op de hoek van de Grote Houtstraat en de Nieuwstraat, waar hij in
1594 voor \f1900 een huis had gekocht.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-30,
f~\2LXXIIII\vo, 31~december 1594. \ora~78-5, f~CLXXX\vo, 22~juli 1595.} Hij was
linnenreder en werd rond 1600 voorgedragen als Brabants bestuurslid van het
ambachtsgilde.\zn{\nha, Gildenarchieven Haarlem 332, voordracht, z.d. In 1596
wordt hij linnenwever genoemd: \ora\ Haarlem 78-5, f~2XLIX\vo, 20~augustus
1596.} Van zijn zwager Joost Frans uit Leende kocht hij in 1609 een boomgaard en
een huisje buiten de Grote Houtpoort.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-37, f~CXCVII\vo,
21~december 1609.} Van zijn broer Jan kocht hij in 1614 voor \f1300 een huis in
de Bogaardstraat.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-41, f~\2XXXI, 3~april 1614.} Met
zijn laatste vrouw testeerde hij in 1614 ten gunste van de langstlevende, hun
kinderen en kleinkinderen.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 50, f~CLVII, 27~november
1614.} Een van de kinderen was vermoedelijk Frans Willems van den Brugh, die in
1606 deelnam aan de loterij voor het oudemannenhuis; hij woonde toen in de Grote
Houtstraat, evenals zijn vader, vermoedelijk in diens huis.\zn{\nha,
Oudemannenhuis Haarlem 3-40, no.~207.}
\item Willem Geraerts uit Tongelre procedeerde in 1590 namens zijn vader Gerardt
Peters in den Anberch tegen Servaes Jans uit Eindhoven.\zn{\nha, \ora\ Haarlem
47-2, ongef., 24~maart 1590.}

\item Willem Govaerts uit Eindhoven trouwde in 1597 INVULLEN:datum met Aelken
Thys uit Amsterdam.
\item Willem Govaerts, vrijgezel uit Helmond op de Burgwal, werd in 1608 lidmaat
van de gereformeerde gemeente.\zn{\kr 99, p.~169, 10~oktober 1608.} Hij woonde
in de Raamstraat, toen hij op 7~april 1613 ondertrouwde met Heijltgen Jochems,
jongedochter uit Haarlem in de Lange Veerstraat.
\item Willem Goderts\zn{\nha, \ona\ Haarlem 50, f~CXLVI\vo, 15~oktober 1614.}
aan de Bakenessergracht uit Leende, weduwnaar van Geurtje Heijnrix Metselaers,
ondertrouwde op 9~oktober 1611 met Maeijcken de Fliers (ook: de Felliers) uit
Antwerpen, weduwe van Hendrick van de Velde, woonachtig aan het Lijnbaanspad te
Amsterdam. In 1606 en 1607 waren kinderen uit zijn eerste huwelijk gereformeerd
gedoopt. Hij was kramer en linnenwever. Maeijcken testeerde in 1621 als weduwe
ten huize van wijlen mr.~Wouter Goverts van Leende\zn{\nha, \ona\ Haarlem 70,
ongef., 23~februari 1621.}, die blijkbaar haar zwager was geweest.
\item Willem van Heesen (Heeze?) woonde in 1606 in de Raaks en kocht toen drie
loten in de grote loterij: {\em Als pluijmen sincken ende muelesteenen swemmen,
soe sal den paeus van Rome in waghevier clemmen.\/}.\zn{\nha, Oudemannenhuis
Haarlem 3-53, no.~88.}
\item Willem Heynrick Smombers uit Aalst bij Eindhoven was gehuwd met Janneken
Sanders\zn{Jenneken Sanders (dezelfde?) exporteerde in juli 1588 twintig stukken
rauw lijnwaad van de meierij van Den Bosch naar Holland (\arab, Rekenkamer
23520, f~XLVII, 9~juli 1588.}, die in 1608 zijn weduwe en moeder van zijn
kinderen was.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-3, f~310\vo, 7~december 1608.}
\item Willem Henricxs\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-3, f~102, 4~september 1599;
f~105, 15~oktober 1599. \ora~76-33, f~CLV, 31~december 1601.}, linnenwever uit
Dommelen te Haarlem, gaf in 1594 een machtiging aangaande een erfenis te
Dommelen. Getuige was Aelbert Gerits uit Gestel.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 36,
f~CLXXXII, 25~februari 1594.} Hij trouwde op 18~december 1590 als vrijgezel met
Mayken Jeroons, jongedochter uit Brussel. In 1594--1601 werden vier kinderen uit
dit huwelijk gereformeerd gedoopt. Samen met haar (nu genoemd Mayken Willems van
Bruyssel) verkocht Willem in 1601 aan zijn broer Michiel Willems, bakker, een
zesde deel van een rente van \f20 op de nieuwe vaart te Brussel.\zn{\nha, \ona\
Haarlem 41, f~LXXX\vo, 23~juni 1601.} In 1602 liet hij de koopsom innen van een
huis aan de zuidzijde van het Groot Kerkhof te Haarlem; getuige van de
betreffende machtiging was Henrick Joosten uit Woensel.\zn{\nha, \ona\ Haarlem
41, f~CXCIIII\vo, 4~april 1602.} Van Claes Willems uit Eindhoven kocht hij in
1597 voor \f471:10:0 een kamer in de (Oude) Doelstraat, {\em daer den Aeckerboom
vuijthangt\/}, die hij in 1602 voor \f350 verkocht.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast
19-177, f~178\vo. \ora\ Haarlem 76-34, f~LVIII, 1~december 1602. \ora~78-6,
f~II$\rm^c$XXVIII, 4~september 1602.} Een huis in de Oude Doelstraat verbond hij
in 1603 als onderpand voor een schuld van \f200 wegens de aankoop van
garen.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 78-7, f~VIII\vo, 28~maart 1603.}
\item Willem Hendricx, koopman uit Stryep (Strijp), broer van Thomas en Pieter,
die eveneens te Haarlem woonden, trouwde op 29~september 1591 als weduwnaar met
Luytgen Bartelmeeus, weduwe uit \db. In 1603 was hij aanwezig bij het huwelijk
van zijn dochter Neesken met Jacob Jans uit Valkenswaard te Haarlem.\zn{\nha,
\ona\ Haarlem 42, f~CLXXV, 26~maart 1603.} Voor \f2100 kocht hij in 1619 een
huis in de Drossestraat.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-45, f~CXXIX\vo, 31~december
1619.} In 1620 was hij ongeveer 55~jaar oud.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 91, f~\2II,
16~december 1620.} Willem en zijn (derde) vrouw, Judith Maertens van
Poppel\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-7, f~57, 16~juni 1638.} uit Woensel, woonachtig
in de Drossestraat, werden in 1628 met zijn (of hun) dochter als getuige
lidmaten van de gereformeerde gemeente.\zn{\kr 100, p.~369, 6~oktober 1628.} In
1629 testeerden zij ten gunste van hun kinderen Anneken, Symon, Henricxken,
IJtgen, Heyltgen, Maycken, Marten en Henrick.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 100,

f~XIIII, 17~januari 1629.} Judith bevestigde in 1632 als weduwe, dat zij twee
jaar tevoren aan haar neef Pieter Nijs te Strijp haar huis aldaar als pure gift
had geschonken.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 103, f~CLIIII, 12~oktober 1632.} In 1647
was zij gegoed in de Drossestraat.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 78-16, f~CXLVIII\vo,
9~augustus 1647.} Zij stierf op 18~oktober 1652 en liet een huis aan de
stadsvesten tussen de Raaks en de Zijlpoort na, een graf in de Grote Kerk,
obligaties ter waarde van \f4750 en twee blauwgetouwen die werden verhuurd.
Anneken en Hendrickgen Willems, haar ongehuwde kinderen, hadden de inventaris
laten maken.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 219, f~263, 17~maart 1653. Vgl. \ora\
Haarlem 76-69, f~XXXIIII, 1~mei 1654.} De derde dochter, Itgen, was reeds
overleden en gehuwd geweest met Hans Jans van Suchtelen\zn{\nha, \ona\ Haarlem
244, f~6, 29~november 1652; f~26, 13~oktober 1652. \sa\ Haarlem, Rood 221,
f~252, 14~augustus 1647. Rood 222, f~23, 23~oktober 1647.} uit Goch. Uit de
desolate boedel van deze bakker werd in 1654 voor \f2400 een huis verkocht in de
Grote Houtstraat tegenover de Houtbrug.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-69, f~XX\vo,
10~februari 1654.} Judith van Poppel was een dochter van Marten Jans van Poppel,
schepen van Woensel en lijnwaadhandelaar.
\item Willem Hermans uit Oirschot werd in 1591 lid van de gereformeerde
gemeente.\zn{\kr 98, p.~110, 10~april 1591.} In 1594 was hij
getuige bij het aannemen van Jan Jans uit het land van Cuijk.\zn{\kr
98, p.~137, 6~april 1594.} Op 24~augustus 1594 trouwde hij met
Mariken Gerrits uit Eindhoven; hij woonde toen in de Witte Herenstraat.
\item Willem van Heuvel\zn{\gaw, \ora\ Weert 4712, ongef., 29~april 1593;
9~november 1593. \nha, \ona\ Haarlem \ona\ Haarlem 20, f~XCII, z.d. \ona~25,
f~XXX, 10~april 1615; f~LXXXI\vo, 22~juli 1615; f~CXIIII, 9~oktober 1615.
\ona~86, f~CVIII\vo, 28~augustus 1615. \ona~119, f~241, 9~maart 1629. \ona~129,
f~42\vo, 15~september 1627; f~48\vo, 2~oktober 1627; f~49, 24~september 1627.
\ona~131, f~LV, 6~januari 1629. \ona~132, f~XLI\vo, 29~oktober 1629; f~LVI\vo,
10~december 1629. \ora\ Haarlem 76-39, f~CXCV\vo, 13~mei 1611. \ora\ Haarlem 474, f~CXXXII, 13~februari 1614. \ora~78-9, f~CLXII, 14~januari 1615. \gaa, \ona\
Amsterdam 635, f~41, 4~oktober 1627; f~112, 25~november 1627.} uit Overweert in
het graafschap Horn (Weert), geboren rond 1560, zoon van Claes van Heuvel en
Barbara van Eedingen, woonde in Goch voor hij zich te Haarlem vestigde. Hij
handelde in 1599 samen met Jan Goossens van Berckel uit Eindhoven (linnenpakker)
op La Rochelle, waar Jan van Heinsberch (stiefzoon van Goossen Bartholomeus van
Gennep uit Eindhoven, koopman te Haarlem) hun belangen behartigde of factoor
was.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 14, f~\2XXXIX, 30~oktober 1599. \ona~15, f~XLIX,
22~april 1600. INVULLEN hier of bij vGennep:Heinsberch voor andere Haarlemse
Brabanders factoor.} Hij bezocht als linnen- en wolhandelaar de Frankfurter
Messe\zn{\nha, \ona\ Haarlem 73, f~LXI, 19~augustus 1602. \ona~130, ff~LXXX\vo
en LXXXI.} en gaf in 1629 een machtiging om een schuld te innen te
Colchester.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 131, f~CXVII, 12~mei 1629.} Te Exeter in
Engeland handelde zijn factoor Abraham Rutten voor hem in manufacturen.\zn{\nha,
\ona\ Haarlem 128, f~55, 29~januari 1629. Zie voor een andere Engelse relatie:
\gaa, \ona\ Amsterdam 138, f~218\vo, 31~maart 1615.} In 1607 kocht hij voor
\f5850 een huis op de hoek van de Zijlstraat en de Kraaienhorstergracht met het
woonhuis daarachter.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-36, f~XCII, 14~mei 1607. Vgl.
\ora~76-43, f~CLXXXVIII, 21~december 1617.} Samen met zijn neef Niclaes Antonij,
koopman te Amsterdam, had hij in 1630 vorderingen te Londen en Bayonne.\zn{\nha,
\ona\ Amsterdam 241, f~160, 31~mei 1630; f~163, 1~juni 1631.} Hij trouwde voor
1596 met Mayken Coppens van Kelst uit Weert, geboren rond 1556, dochter van
Goort Coppens van Kelst en Anna Jans van Heythuysen, beiden uit Weert, die zich
te Goch hadden gevestigd (Anna ging als weduwe in Haarlem wonen). Zij
insinueerden in 1604 en 1605 Willem van Kelst namens zijn vrouw Lysbeth van
Elven (of namens hem diens zoon Severijn van Kelst) aangaande het erfdeel van
Anna van Heythuysen.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 19, f~CLXXIII\vo, 9~december 1604.
\ona~20, f~III, 19~januari 1605; f~XXII, 25~januari 1605; f~XXVII\vo, 3~februari
1605; f~LXXV\vo, 23~april 1605; f~CXVIII, 13~juni 1605. Vgl.\ona~55, f~72\vo,
13~januari 1607.} Zij testeerden in 1603 en 1606, droegen de langstlevende op de

handel voort te zetten en bedachten zijn moeder met een legaat.\zn{\nha, \ona\
Haarlem 18, f~CXCVI, 29~september 1603. \ona~20, f~CXIX, 13~juni 1606.} Op haar
ziekbed in 1625 en 1627 maakten zij nog drie testamenten; zij woonden toen op de
hoek van de Zijlstraat en de Kraaienhorstergracht.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 95,
f~\2XCVII\vo, 29~oktober 1624. \ona~98, f~XLI, 25~maart 1627; ff~\2V en \2IX,
7~december 1627.} Als weduwnaar maakte Willem in 1629 een codicil.\zn{\nha,
\ona\ Haarlem 100, f~XXXV\vo, 24~april 1629; f~LXXXVIII, 22~mei 1629;
f~LXXXIX\vo, 9~juni 1629.} De doopsgezinde gemeente van de Borstentasters,
waartoe Willem behoorde, kreeg geen legaat.\zn{Stuve, \ah De dienaarschap'', 32,
33.} In 1621 had hij met een andere koopman het beheer op zich genomen van het
huis {\em de Brouwerye\/} aan de Oude Gracht, waarin de Borstentasters bijeen
plachten te komen.\zn{\gar, \ona\ Rotterdam 53, f~204, 23~mei 1621.} Een jaar
nadat hij in januari en februari 1630 zijn zoons Marten en Godefridus had
gemachtigd in al zijn zaken (onder meer te Londen, Rouen en Bayonne)\zn{\nha,
\ona\ Haarlem 101, f~XVI, 19~januari 1630; f~XLVI\vo, 22~februari 1630;
f~CXXIX\vo, 14~juli 1630. \ona~119, f~511, 4~augustus 1631. \gaa, \ona\
Amsterdam 241, f~160, 31~mei 1630; f~163, 1~juni 1630.}, is hij
overleden\zn{\nha, \ona\ Haarlem 102, f~XXXVI\vo, 10~maart 1630; ff~LXXXIIII,
LXXXV, LXXXVI, 4~juli 1631. \ona~102, f~LXXXIIII, 7~juli 1631. \ona~133,
f~195\vo, 3~mei 1632.}; hij werd begraven op 15~maart 1631. Enkele weken tevoren
had hij nog afgerekend met zijn neef en factoor Gerardt Anthony, die hem nog
\f50.805 schuldig was aan uitstaande vorderingen en 7492~bossen Silezisch garen
onder zich had.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 102, f~XIX\vo, 6~februari 1631.} In 1633
Willems zijn en Maykens kinderen Marten (failliet in 1640\zn{\gar, \ona\
Rotterdam 246, f~80, 20~juni 1640.}), Severyn, Govert\zn{\nha, \ona\ Haarlem
133, f~378, 22~juni 1634: hij incasseert voor koopmanschappen en schulden te
Moskou.} (geboren in 1595), Anna\zn{\nha, \ona\ Haarlem 102, f~CXV, 22~augustus
1631.} (gehuwd met Thijman Schout), Barbara (in 1627 weduwe van Jan van der
Hulst.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 98, LXXX, 12~mei 1627.}) en Niclaes van Heuvel de
nalatenschap.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 104, f~LXI, 28~april 1633; f~LXXXVIII,
23~juni 1633. Vgl. \ona~149, f~347\vo, 5~juli 1642. \ona~160, f~482, 2 en
3~november 1640. \ona\ Haarlem 184, f~188, 31~oktober 1641. \na, Hof van Holland
766, no.~117, 28~september 1657.} Nicolaes van Heuvel Willems was
garenkoper.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Loketkas 7-15-2, 1636 z.d.} Jan van der Hulst
had als factoor van zijn schoonvader en in diens commissie lang garen gekocht en
verkocht en was hem bij de verrekening in 1627 nog \f13.680:9:6
schuldig.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 128, f~102, 19~maart 1627.}
\item Willem Ysacx van Taterbeeck\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-1, p.~599, 5~juli
1583. \ona\ Haarlem 47, f~CXXXVIII, 7~juni 1609. \ona~68, ongef., 6~juli 1601.
\ona~72, f~CVII\vo, 6~juli 1601.} uit Eindhoven, koopman, zoon van Isack Willem
Aerts van Taterbeeck en Neesken Wouter Wielmans, werd in 1578 lidmaat van de
Nederduits gereformeerde gemeente (hij woonde toen in de Anegang).\zn{\kr 98,
p.~21.} Hij trouwde op 19~juli 1582 met Aeltgen Willems\zn{\nha, \ona\ Haarlem
82, f~LXXXV\vo, 18~mei 1612 (bedoeld is 1611).}, jongedochter uit Eindhoven,
geboren rond 1561. Haar vader heette Willem Goerts van Houtart.\zn{Vgl. \rhce,
\ora\ Eindhoven 1551, f~9, 26~februari 1593; f~73, 21~juli 1594. \ora~1580,
f~84, 19~juli 1602.} Voor \f480 kocht hij in 1583 een huis, erf en weefkamer in
het geconfisqueerde Sint-Ursulenconvent in de Ursulasteeg.\zn{\nha, \sa\
Haarlem, kast 19-163, f~206. \ora\ Haarlem 76-27, f~XXXIII\vo, 27~april 1587.
\ora~78-3, f~\2XLV, 21~juni 1583.} In 1584 was hij getuige bij het testament van
Jan Hermans de Bitter uit \db.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 32, f~LII\vo, 7~november
1584.} Op zijn ziekbed testeerde Willem in 1590 met zijn vrouw Aelken Willem
Goerts uit Gestel, met wie hij in de Ursulasteeg woonde, ten gunste van de
langstlevende. Elk kind zou bij het bereiken van de mondige jaren \f50
ontvangen. Getuigen waren Thomas Cornelis inden Bogaert en Henrick Wynmans,
beiden uit Eindhoven, en Joachim Janss uit Dommelen, inwoners van
Haarlem.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 28, f~CXXIIII, 1~januari 1590.} Van haar broer
Aert kocht Aeltgen in 1590 de helft in een rente op de bieraccijns van Veere,
die zij hadden ge\"erfd van hun vader.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e
O114, f~LXI, 15~maart 1590. \ora\ Haarlem 78-5, f~I, 8~februari 1592.} In

hetzelfde jaar verkocht hij Aeltgens deel in het van haar vader ge\"erfde huis
met erf en aangelag te Gestel aan genoemde broer Aert; getuigen waren de
Haarlemse Gestelaars Roelof Roeloffs en Willem Matheus.\zn{\nha, \sa\ Haarlem,
Restant Ensched\'e O114, f~XI\vo, 12~augustus 1589.} Als Willems weduwe bewees
zij in 1594 aan haar weeskinderen, geassisteerd met hun voogd en oom Jaques
Reepmaker [uit Eindhoven] (zie hiervoor), een half huis en andere goederen tot
een waarde van \f500 in Brabant, huisraad, een weefgetouw en andere zaken.
Getuigen waren Pieter de Bitter uit \db\ en Ansem Jans uit Dommelen.\zn{\nha,
\ona\ Haarlem 36, f~CLXXX\vo, 3~maart 1594.} Zij hertrouwde met Aert Thys van
Riethoven.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 36, f~CLXXXV\vo, 3~maart 1594.}
\id In 1605 maakte Ysack Willems van Taterbeeck, geboren te Haarlem in 1584,
naar aanleiding van zijn vertrek naar Oost-Indi\"e zijn testament ten gunste van
zijn volle broer Willem, evenals hij een zoon van Aeltgen Willems, en van zijn
halfbroers en -zusters.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 44, f~CXXIX\vo, 28~maart 1605.}
In 1611 waren Willem en Gillis van Taterbeeck de overlevende kinderen van hun
vader; Willem junior woonde te Langedijk bij Alkmaar.\zn{\nha,
\ona\ Haarlem 82, f~LXXXV\vo, 18~mei 1612 (bedoeld is 1611).}
%INVULLEN:Hij overleed kinderloos, evenals zijn enige broer Wouter.\zn{\rhce,
%\ora\ Eindhoven 558/10, 14~juni 1631.INVULLEN:nieuwno}
\item Willem Coppens uit
Barthel te `Lichtervelt'
ligt Lichtervelde.} zijn
te Budel.\zn{\nha, \ona\

Buyl bij Weert (Budel) verkocht in 1608 aan zijn broer
in Brabant\zn{Mij onbekend. Bij Roeselare in Vlaanderen
deel in het land en het vervallen huis van hun ouders
Haarlem 46, f~II$\rm^c$I\vo, 24~juni 1608.}

\item Willem Jacobs, jonggezel uit Gestel bij Eindhoven in de Jansstraat,
trouwde op 24~oktober 1599 met Christina Martens, jongedochter uit Budel in de
Gierstraat. Misschien was hij dezelfde als Willeken van Gestel, linnenwever, die
in 1602 voortvluchtig was na met Harman Dyckbeen als medeplichtige Claes
Spilbout te hebben gedood. Hij werd voor het leven verbannen uit Haarlem,
Rijnland en Kennemerland, terwijl zijn bezittingen werden
geconfisqueerd.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 66-2, f~5, 6~juni 1602.} Kinderen van
Willem en Christina werden in 1600, 1601 en 1607 gereformeerd gedoopt.
\item Willem Jacobs, linnenwever uit Goirle, bezat in 1606 een huis in het Groot
Heiligland.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-35, f~CL\vo, 2~mei 1606.}
\item Willem Jacobs\zn{\nha, \ona\ Haarlem 74, f~III, 4~januari 1603.} uit Leent
(Leende), vrijgezel, trouwde op 7~januari 1586 met Maijken Hendricx,
jongedochter uit Woensel, die met haar ouders Henrick Jans van Ostade en Lyntgen
Ghysberts naar Haarlem was gemigreerd. In 1600 was hij haar weduwnaar.\zn{\nha,
\ona\ Haarlem 40, f~\2XIIII, 1~november 1600.} Hij woonde in het huis van Willem
Thoeniss op het Klein Heiligland, toen hij in 1586 samen met haar lidmaat werd
van de gereformeerde gemeente.\zn{\kr 98, p.~65, 23~december 1586. Vgl.
Stadsarchief Haarlem 1245--1572 578, f~\2LXIX, 30~april 1579.} Hij kocht in 1588
voor \f1050 het huis De Morgenster in de Gierstraat.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast
19-168, f~150. \ora\ Haarlem 76-28, f~LIII\vo, 31~december 1588.} Hij was in
1591 getuige bij het testament van Aert Reyners uit Leende.\zn{\nha, \ona\
Haarlem 9, f~XCII\vo, 10~mei 1591.} In 1600 kocht hij voor \f700 een huis aan de
Ossenmarkt, dat hij in 1601 voor \f1150 verkocht.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-32,
f~II$\rm^c$I\vo, 8~mei 1600; f~II$\rm^c$V\vo, 26~juni 1600. \ora~76-33, f~XXXVI,
25~januari 1601.} In 1598 was hij lakenreder en belastte hij zijn huis in de
Gierstraat {\em daer den ramen vuythangt\/} met een hypotheek van \f145\zn{\nha,
\ora\ Haarlem 78-6, f~CXXVI, 26~oktober 1598.}; in 1600 belastte hij genoemd
huis, dat naast dat van Willem Willems uit Leende stond, met \f200 ten gunste
van het linnenweversgilde.\zn{\nha, \ora~78-6, f~CLXXXIX, 6~december 1600.} Hij
werd in 1600 gekozen tot Brabantse keurmeester van het garen.\zn{\nha, \sa\
Haarlem, Rood 210, f~\2XXI, 10~mei 1600.} In 1608 verkochten zijn weduwe Aeltgen
Roberts uit Eindhoven en zijn voorkinderen Cathalijn Willems (gehuwd met Willem
Willems uit Leende) en wijlen Susanna Willems (wiens kinderen werden bevoogd

door hun oom Jan Henricx [van Ostade] uit Eindhoven) voor \f1210 een huis aan de
zuidzijde van de Ossenmarkt.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-36, f~\2, 16~februari
1608.} Zij hertrouwde op 25~augustus 1615 met Thuenis Jans te Aalbrechtsberg,
weduwnaar uit Herentals.
\item Willem Jans\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e O114a,
f~II$\rm^c$XXIII\vo, 9~april 1596.} uit Aalst in Brabant, vrijgezel in het
Zijlklooster, woonachtig met Bartel Laurens [uit Aalst], werd in 1593 lidmaat
van de gereformeerde gemeente met zijn broer Joost als getuige.\zn{\kr 98,
p.~131, 16~juli 1593.} Hij verhuisde in 1594 naar Leeuwarden, waar hij nog
woonde in 1606.\zn{\nha, \dtb\ Haarlem 47, p.~300, 29~mei 1594. \ona\ Haarlem
45, f~CXLVII, 15~oktober 1606.} In 1596 machtigde hij voor schepenen van
Eindhoven twee mannen om zijn huis in het Zijlklooster aan de Oude Gracht te
Haarlem te verkopen.\zn{\rhce, \ora\ Eindhoven 1551, no.~212, 22~januari 1596.}
Mogelijk is hij identiek aan Willem Jans uit Aalst bij Eindhoven, die in 1596
het burgerschap van Leeuwarden kocht.\zn{\hcl, Oud archief Leeuwarden M226,
p.~338.}
\item Willem Jans\zn{\nha, \ona\ Haarlem 45, f~CXX, 28~augustus 1606.},
linnenwever uit Breugel in Brabant, vrijgezel, trouwde op 17~juli 1590 met Anna
Goossens, jongedochter uit Nijkerk in Gelderland. Hij woonde in de Geuzenstraat,
toen hij in 1619 lidmaat werd van de gereformeerde gemeente.\zn{\kr 100, p.~148,
9~oktober 1619.}
\item Willem Jans, vrijgezel uit Buul (Budel), trouwde op 31~maart 1592 met
Lijntjen Jans, jongedochter uit Hamert (Hamont). In 1611 werd hij, met zijn
vader als getuige, lidmaat van de gereformeerde gemeente.\zn{\kr 100, p.~31,
1~april 1611.} Hij hertrouwde op 18~december 1622 met Martyntgen Philips uit
Haarlem en woonde toen in de Barteljorisstraat.
\item Willem Jans, vrijgezel uit Eindhoven, woonde in 1593 aan de Kleine
Houtstraat bij de weduwe van Pieter Thomas.\zn{\kr 98, p.~124, 6~januari 1593.}
Mogelijk was hij degene die op 3~mei 1598 met attestatie van Hoorn trouwde met
Rysken Jans, jongdochter uit Haarlem; toen woonde hij in de Schagchelstraat. Er
werden in 1604--1613 voorts vier kinderen gereformeerd gedoopt van Willem Jans
uit Eindhoven (dezelfde?) en Grietgen de Roy en in 1618--1620 van Willem Jans
uit Eindhoven en Lijsbeth Claes (eveneens gereformeerd). Een van de naamdragers
was een broer van Raes Jans uit Eindhoven en heette dus Willem Jansen Raes
Laenen. Deze, een linnenwever, kocht in 1602 voor \f1300 een huis aan de
Bakenessergracht, dat hij terstond weer van de hand deed.\zn{\nha, \ora\ Haarlem
7-34, f~XXXI, 16~maart 1602.} Samen met zijn broer Raes Jans Laenen en de
overige erfgenamen van zijn ouders verkocht hij in 1609 een hofstad in de
Vijkstraat te Eindhoven.\zn{\rhce, \ora\ Eindhoven 1551, no.~710, 15~juli 1609.
\ora~1582, f~37, 9~september 1609.}
%aantal akten bij andere Willem kunnen op hem slaan
\item Willem Jan Goossens\zn{\rhce, \ora\ Eindhoven 1549-II, f~61, 8~juni 1574.
\nha, \sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e O114a, f~XX, 28~maart 1592.} uit
Eindhoven was gehuwd met Maycken Willems.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant
Ensched\'e O114a, f~CXL\vo, 18~januari 1595.} Onder dezelfde naam kweet hij in
1603 Abraham van Kempen, Goossen Willems [uit Eindhoven of Waalre] en Gerryt
Resman van een schuld van \f944 wegens de verkoop van lijnwaad.\zn{\nha, \ora\
Haarlem 78-7, los bij f~LXXXVIII, 18~februari 1603.} Omdat hij zijn schulden
niet meer kon betalen, droeg hij in 1604 al zijn bezittingen over aan zijn
crediteurs, te weten zijn woonhuis aan de Krocht (geschatte waarde \f400), een
huis in de Nieuwe Molenstraat achter het huis van zijn zoon Goossen (\f600), een
huis in het voormalige Sint-Annaklooster (\f500), tien witte stukken lijnwaad
(\f400) en een tegoed van Goort Thielmans van \f93.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 69,
ongef., 27~februari 1604.} In 1604 verkochten de curatoren van zijn
geabandonneerde boedel voor \f550 het huis aan de Krocht, dat was gemaakt in de
kerk van het Catharijnenconvent, voor \f200 het huis in de Oude Doelstraat in

het voormalige Sint-Annenconvent en voor \f350 het huis in de (Nieuwe)
Molenstraat.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-35, ff~XXV, XXV\vo en XXVI, november
1604.} Willem was een zoon van Jan Goossens van Rethy, die zelf een zoon was van
Goossen Goossens van Rethy.\zn{\na, Nassause Domeinraad 9371, f~XLV.}
\item Willem Jans Loijen\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e O114a, f~LVI,
13~oktober 1593. \ora\ Haarlem 47-2, ongef., 6~november 1590; 29~januari 1591.
\ora~76-31, f~CXL, 10~februari 1596. \ora~76-41, f~CL\vo, 1~november 1613.},
linnenwever uit Eindhoven, vestigde zich te Goch, waar hij onder de naam Willem
Jan Loyen alias Duerskens in 15~mei 1575 werd toegelaten tot de gereformeerde
godsdienstoefeningen.\zn{Van Booma, {\em Communio clandestina\/}, I, 205.} Hij
gold als een van de zwakkere broeders van de gemeente.\zn{Van Booma, {\em
Communio clandestina\/}, I, 257.} Hij werd herhaaldelijk vermaand wegens
misdragingen, in 1582 samen met zijn broer Jan en in 1584 wegens het slaan van
zijn vrouw\zn{Van Booma, {\em Communio clandestina\/}, I, 254, 267, 296.}, en
verzeilde in een hardnekkig conflict met Cornelis de Haen uit \db, linnenbleker
te Goch.\zn{Van Booma, {\em Communio clandestina\/}, I, 294, 295, 302.} Daarin
hield hij zijn poot zo stijf, dat hij van de godsdienstoefeningen wegbleef en
dreigde uit de gemeente te worden verstoten. Uiteindelijk bond hij in en op
20~september 1585 verzoende hij zich met de gemeente door een openbare
schuldbekentenis.\zn{Van Booma, {\em Communio clandestina\/}, I, 298, 300-303.}
Hij werd in 1587 samen met zijn broer Gerrit, met wie hij op het Groot
Heiligland woonde\zn{\nha, \ora\ Haarlem 78-4, f~CVII\vo, 31~maart
1587.}INVULLEN:gt, lidmaat van de gereformeerde gemeente te Haarlem; hun
getuigen waren Joachim Jans uit Dommelen en Willems vrouw Janneken.\zn{\kr 98,
p.~69, 27~maart 1587.} In hetzelfde jaar kocht hij voor \f350 een schuur in het
Klein Heiligland achter zijn huis op de Oude Gracht.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast
19-167, f~114\vo. \ora\ Haarlem 76-27, f~\2XLV, 31~maart 1587. Vgl. \ora~76-29,
f~XXXI\vo, 2~april 1591. \ora~78-5, f~\2LVI\vo, 17~januari 1595.} Mogelijk was
hij dezelfde als de {\em lywatier\/} Willem Jans, die in 1588 aan de weduwe
Pompen uit Eindhoven voor \f1200 (inclusief de huisraad van \f90) een huis
verkocht in de Barteljorisstraat.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-168, f~138\vo.}
Willem Jans uit Eindhoven kocht in 1589 een huis in de
Zoetemelkwittebroodstraat, dat voorheen van het Catherijnenconvent was geweest;
de koopprijs was \f75 plus de lasten van \f170.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast
19-169, f~141\vo. \ora\ Haarlem 76-28, f~LXXX, 14~januari 1589.} Hij woonde in
1590 en 1591 in de Heer Tatingsteeg\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-2, ongef.,
6~november 1590; 2~februari 1591.} en handelde in dat jaar als oom en voogd van
de wezen van Hogaert Jans uit Eindhoven; hij werd toen lakenreder
genoemd.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-170, f~177\vo.}
%INVULLEN:oom... was hij dan Willem Jan Goossens? Of Retie?
Een jaar later verkocht hij voor \f267 en de lasten van \f250 een schuur op de
Oude Gracht.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-171, f~177.} De linnenwever Willem
Jans (zonder herkomstnaam) verkocht in 1592 voor \f120 een erf achter zijn huis
in de Heer Heer Tatingsteeg.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-172, f~186.} Van
Gerrit Thomas uit\db\ kocht hij in 1592 een huis aan de Oude Gracht voor \f448
en de lasten van \f800.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-172, f~193. \ora\ Haarlem
76-29, f~CLXXIII, 14~december 1592.} In de Zoetemelkwittebroodsteeg verkocht hij
in 1593 aan Huybert Jans uit Zeelst een huis voor \f615 en de lasten van
\f160.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-173, f~175\vo. \ora\ Haarlem 76-30,
f~VI\vo, 5~januari 1593.} Aan de Bakenessergracht kocht hij in 1595 voor \f455
een kamer van Joachim Jans uit Dommelen.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-175,
f~183. \ora\ Haarlem 76-31, f~XV, 17~januari 1595.} Een huis in het
Sint-Annenconvent kocht hij in 1595 voor \f400 en verkocht hij in 1596 voor
\f438.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-176, f~178\vo. \ora\ Haarlem 76-31,
f~XXVI, 20~januari 1595; f~CLXXII\vo, 19~augustus 1596.} Van de erfgenamen van
Dirck Jans uit Zeelst kocht hij in 1600 een huis aan de Krocht.\zn{\nha, \ora\
Haarlem 76-32, f~II$\rm^c$XL, 28~december 1600.} Een Willem Jans uit Eindhoven
was gehuwd met Janneken Willems. Zij lieten in 1588--1605 zes kinderen
gereformeerd dopen.

\item Willem Janss van Berckel\zn{\rhce, \ora\ Eindhoven 1551, f~176, 14~maart
1601.}, jonggezel uit Eindhoven in de Kromme Elleboogsteeg, trouwde op
27~januari 1598 met Grietgen Claes, jongedochter uit de Kuinder (Kuinre in
Overijssel) aan de Krocht. Zij approbeerden in 1615 het testament van haar oom
Willem Jan Gerrits, overleden te Spang (Spanga) in Friesland.\zn{\nha, \ona\
Haarlem 86, f~XIIII, 23~februari 1615.} In 1611 wordt hij Willem Goossens van
Berckel genoemd\zn{\nha, \ona\ Haarlem 82, f~\2XIII\vo, 29~december 1612.}; hij
was een zoon van Jan Goossens van Berckel uit Eindhoven en Stynken van Turnhout.
\id Lysbeth Willems van Berckel kreeg in 1614 een legaat van Jan Goossens van
Berckel en zijn kinderloze tweede vrouw.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 85, f~CLVI\vo,
21~november 1614.} Op 4~februari 1629 trouwde Jan Willems van Berckel\zn{\nha,
\ora\ Haarlem 78-15, f~\2LXIX\vo, 18~november 1644.} uit Haarlem met Josijntjen
Joris, eveneens uit Haarlem; zij woonden in de Grote Houtstraat. Op 17~juni 1629
trouwde Claes Willems van Berckel\zn{\kr 101, ongef., 5~juni 1634. \ona\ Haarlem
120, f~35, 6~juni 1632. \ona~148, f~LXXXIII, 7~juni 1632.}, schrijnwerker uit
Haarlem in de Paardensteeg, met Susanna Maertens van Haarlem in de
Zoetemelkwittebroodsteeg. Jacob Willems van Berckel bij de Kleine Houtpoort
trouwde op 31~oktober 1638 met Hendrickje Jacobs uit Buijl (Budel) in de Grote
Houtstraat.
\item Willem Jans, vrijgezel uit Eindhoven op het Spaarne, ondertrouwde op
24~juni 1601 met Janneken Bastijns, jongedochter uit Leiden. Zij trouwden in
haar geboorte- en woonplaats. Hun zoon Johannes werd in 1602 gereformeerd
gedoopt. Een van de Haarlemmers die Willem Jans van Eindhoven heetten, legde in
1606 6~stuiver in de loterij voor het oudemannenhuis; hij woonde aan de veste
tussen de Raaks en de Veststeeg.\zn{\nha, Oudemannenhuis Haarlem 3-3, no.~74.}
Hij of een naamgenoot werd in 1620 opgenomen in het oudemannenhuis; hij was
ongeveer 61~jaar oud.\zn{\nha, Oudemannenhuis Haarlem 39, f~24\vo, 2~mei 1620.}
\item Willem Jans, linnenwever uit Goirle, beloofde in 1597 \f50 te betalen aan
Henrick Thielants [uit Eindhoven] wegens de levering van lang garen en verbond
als onderpand zijn huis in het Groot Heiligland.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 78-6,
f~LVIII, 17~november 1597.}
\item Willem Jans uit Sint-Oedenrode in Brabant, linnenbleker, zijn vrouw
Janneken Leenerts en hun kreupele kind van 20~jaar, woonachtig in de
Koningstraat, profiteerden in 1584 driemaal van de bedeling.\zn{\nha,
Burgerweeshuis Haarlem 6, f~XXI.}
\item Willem Jans uit Woonsel in Brabant (Woensel) testeerde in 1584 op zijn
ziekbed in de Damstraat ten gunste van de kinderen van zijn zusters. Geryt Hutte
te Helmond was hem nog \f75 schuldig voor arbeidsloon en bij Jan Henricx,
rietmaker van \db, stond hij nog in het krijt voor een weefgetouw. Getuigen
waren Laurens Willems uit Eindhoven en Johannes Damius, predikant.\zn{\nha,
\ona\ Haarlem 31, f~CLXXXVIII\vo, 6~april 1584.}
\item Willem Joosten, vrijgezel uit Duersen in Brabant (Deurne), trouwde op
4~februari 1601 met Janneken Everts, jongedochter uit Helmond bij de Zijlpoort.
Hun kinderen werden in 1601--1616 gereformeerd gedoopt. In 1622 werd hij
gereformeerd lidmaat en woonde hij bij de stadsvesten.\zn{\kr 100, p.~227,
14~oktober 1622.} Hij woonde buiten de Kruispoort, toen hij op 18~juli 1632
hertrouwde met Ariaentje Jacobs uit Bergen op Zoom aan de Scheepmakersdijk,
weduwe van Zacharias Pieterssen.
\item Willem Joosten\zn{\nha, \ora\ Haarlem 82-1, f~XXX, 8~oktober 1603. \ona\
Haarlem 59, f~496, 20~november 1627. \ona~80, f~LXXXVII, 30~mei 1609. \ora\
Haarlem 78-7, f~XXXI\vo, 20~september 1603. \sa\ Haarlem, Rood 465, no.~41,
z.d. \rhce, \ora\ Eindhoven 1582, f~22\vo, 22~juni 1609. \na, Nassause
Domeinraad 9371, f~LIIII.}, vrijgezel uit Eindhoven, zoon van Joost Willems van
Breugel in de Koningstraat te Haarlem, werd in 1586 lidmaat van de gereformeerde

gemeente; hij was toen vrijgezel.\zn{\kr 98, p.~52, 8~januari 1586.} Dat hij in
1624 een weiveld buiten Goch bezat, doet vermoeden dat hij daar voorheen had
gewoond.\BackRef{weiveld} Dan was hij wellicht dezelfde als Willem Joosten,
linnenwever uit Goch, die in 1592 voor \f1075 een huis, erf en tuin in de
Sint-Michielsstraat (Lange Annastraat) verkocht en in 1593 een erf in Oude
Doelstraat.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-29, f~CXCV, 31~december 1592. \ora~76-30,
f~XCII, 21~september 1593. \sa\ Haarlem, kast 19-172, f~203\vo.} Willem Joosten
uit Eindhoven was handelaar (in Silezisch garen en linnen stoffen) en factoor en
machtigde in 1589 een koopman te Middelburg om daar voor hem \f804 te incasseren
voor de verkoop van witte twijn.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e O114,
f~XXII, 19~september 1589. In 1588 exporteerde Willem Joosten uit Brabant naar
Holland 150~pond, een Weerter laken, twee tonnen Bosch' bier, twee tonnetjes
schijfgaren ter waarde van \f12, 58~stukken rauw of rood lijnwaad, een stuk wit
lijnwaad, 1600~pond koperdraad en 12~pond garen (\arab, Rekenkamer 23520,
f~LXII\vo, 20~augustus 1588). Willem Joosen te Haarlem, zonder herkomstnaam,
leverde in 1594 wit linnen aan de firma Della Faille te Antwerpen (Brulez, {\em
De firma Della Faille\/}, 155.).} Hij kocht in 1603 land te Gestel van een
Haarlemse Helmonder.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 43, f~LVI\vo, 13~oktober 1603.} In
1604 was hij aalmoezenier van de Brabantse armen.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Rood
211, f~III, 20~januari 1604.} In dat jaar procedeerde hij samen met Joachim
Willems [uit Eindhoven] en Gooswyn Barthelmeeus [uit Eindhoven] voor de Raad van
Brabant over de nalatenschap van Daniel Joris van Gerwen.\zn{\nha, \ona\ Haarlem
43, f~CXLI, 18~februari 1604.} In zijn testament van 1612 vermaakte hij een
rente uit \f2400 aan zijn zus Truyken, die zij levenslang mocht trekken en die
werd betaald door zijn neven Josias Heyns en Ysaack Junius (predikant, in 1616
te Haarlem, in 1620 te Katwijk aan de Rijn\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-42,
f~\2LVII\vo, 12~augustus 1616. \ora~76-42, f~\2LVII\vo, 12~augustus 1616 (hij
koopt voor \f4000 De Bonte Os in het Klein Heiligland). \ora~76-46, f~CXV\vo,
2~december 1620 (hij verkoopt voor \f2600 een huis in het Klein Heiligland.}).
Andere legaten gingen naar de kinderen van andere verwanten.\zn{\nha, \ona\
Haarlem 49, f~CLXXVII, 8~september 1612.} Nogmaals testeerde hij in 1623 en
1624. De kinderen van zijn zusters Lysbeth (weduwe van Aert Willems van
Taterbeeck uit Eindhoven), Ytgen (gehuwd met Pieter Hermans de Bitter uit \db,
koopman te Haarlem), Maycken (moeder van Hans de Moor\zn{Willem Jans de Moor uit
\db\ was zijn vader, zie aldaar.}), Heyltgen (gehuwd geweest met David Jacobs,
predikant te Katwijk, en schoonmoeder van Ysack Junius, diens opvolger) en
Anneken Joosten kregen legaten. Een weiveld buiten Goch ging naar zijn neef
Willem Wouters en neef Goort Wouters, zoon van zijn broer Wouter, die in 1616 of
1617 bij hem in de kost was gekomen, het inkopen van lijnwaad had geleerd en in
1623 zijn factorij had overgenomen, werd zijn universele erfgenaam, mits hij
zijn zuster Maijcken en broer Willem Wouters genoegdoening zou geven. Nog een
legaat ging naar zijn neef Ysack Junius.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 94, f~CXLII,
25~juli 1623. \ona~95, f~\2XXXII\vo, 20~september 1624. Vgl. \ona~183, deel~B,
no.~5, 1~oktober 1640.\SetRef{weiveld}}
%Isaac Junius\zn{Molhuysen en Blok, INVULLEN, IX, 483, 484.}, geboren in Den
%Haag rond 1586, werd beroepen als predikant te Warmond in 1607, te Haarlem in
%1612, te Katwijk-Binnen in 1619 en te Delft in 1625. Daar overleed hij op
%10~september 1636. De overplaatsing naar Katwijk was een strafmaatregel voor
%zijn geschrift {\em Nootwendich vertooch van de onnoselheyt ende oprechtigheyt
%des E.~Kercken Raets van Haerlem, ende de (...) abuijsen van sekere uyt de
%gemeente\/} uit 1617. Hij was achtereenvolgens getrouwd met Maria Cornelis
%Duyckers\zn{H.J. van der Waag, \ah De kwartierstaat van Jannetje Reysevoort'',
%{\em Ons Voorgeslacht\/}, XLIII (1988) 107.} (Leiden, 12-7-1607), dochter van
%de Leidse bakker Cornelis Huygens en Aeltjen Adriaens van Leeuwen, en Jannetje
%(van) Reverset. De laatste was een dochter van David Jacobs Reverset, in
%1599--1619 predikant te Katwijk-Binnen. Immatriculatie Leiden 8-10-1602
%Hij was een zoon van Franchoys de Jonge in Den Haag: {\em De Navorscher\/}, LVI
%(1906) 183.
%\rhcd, \ona\ Delft 2115E, f~217\vo, 26~april 1659: inv. met schuldbrief ten
%gunste van I.J. te Katwijk.

%Isaac was een zoon van Franchoys de Jonge, advocaat in Den Haag, bij Lyntgen
%van Hulssen. Zijn tweede vrouw was een dochter van Maria Evers uit Den
%Bosch.\zn{J. de Loos Haaxman, \ah Afstamming en nakomelingen van Ds. Isa"ac
%Junius Frz.'', {\em De Nederlandsche Leeuw\/}, LXXI (1954) 278, 280, 281.}
%Ysacq Junius predikant wilde een huizing kopen om in te wonen en vraagt een
%bijdrage in plaats van de huursubsidie, die zijn collega's genieten. Hij
%krijgt \f180 per jaar.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Rood 212, f~LXIII\vo, 5~mei
%1616.}
%Mr. Isaac Junius, predikant te Delft, en Olivier Schout als oom en voogd
%van de wezen van Pouwels de Jonge, in leven griffier van Willem van Oranje,
%samen ook voor de mede-erfgenamen van Franchois de Jonghe.\zn{\na,
%Hof van Holland 682, no.~3, 18~juni 1629.}
%Ds. Isaac Iunius van de gereformeerde gemeente van 's-Hertogenbosch sluit
%als diens cozijn namens Herman de Bitter vrede met de Bossche
%magistraat.\zn{\gah, \osa\ A 36, 26~februari 1631.INVULLEN:concordantie}
\item Willem Joosten, jonggezel uit Tongeren (Tongelre) in de Annastraat,
trouwde op 18~oktober 1609 Janneken Anthonis, jongdochter uit Sels bij Eindhoven
(Zeelst) in de Koningstraat.
\item Wilhem Coppens van Kelst\zn{\nha, \ona\ Haarlem 9, f~\4XLIII, 20~oktober
1592. \ona~11, f~\3LXV, 2~maart 1596. \ona~16, f~XXVII, 4~februari 1601.
\ona~35, ff~CLXXXVI en CLXXXVII\vo, 26~augustus 1592. \ona~37, f~CI, 3~mei 1595.
\ora\ Haarlem 78-5, f~\2LV, 24~september 1596. \ora~78-6, f~\2XIX, 29~december
1601.} uit Weert, geboren rond 1547, werd in 1568 veroordeeld door de Raad van
Beroerten wegens ketterij.\zn{Verheyen, {\em Le Conseil des Troubles\/}, 259.}
Hij was koopman in Silezisch garen\zn{\nha, \ora\ Haarlem 78-5, f~\2XXIIII\vo,
25~april 1596. \ona\ Haarlem 11, f~\3II, 3~januari 1596; f~\3LXV, 2~maart 1596.
\sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e O114, f~XIII, 23~augustus 1589. Gildenarchieven
Haarlem 332, z.d. (1595).} en woonde te Dordrecht voor hij zich te Haarlem
vestigde.\zn{Stadsarchief Dordrecht, \ora~717, f~172\vo, 15~mei 1587.} Hij was
gehuwd met Lijsbeth van Elven, eveneens geboren te Weert. Zij was een dochter
van Henrick van Elven en Anna van Heytesen\zn{\nha, \ona\ Haarlem 37, ff~C\vo en
CI, 3~mei 1595. \ona~38, f~I\vo, 24~juni 1596.} (Heythuysen) uit de stad Weert
in het graafschap Horn, die te Goch hadden gewoond. Daarmee ontstond een
ingewikkelde familierelatie, want Anna was in tweede echt getrouwd geweest met
Goort Coppens van Kelst, broer van Wilhem. In haar woning in de Heer Tatingsteeg
testeerde zij als weduwe in 1599: erfgenamen werden haar voordochter Lijsbeth
van Elven en de kinderen van haar nazoon Henrick en nadochter Mayken Coppens
(welke nakinderen nog leefden), waarbij zij aantekende dat deze haar erg hadden
gekweld.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 14, f~\2LXXXVIII, 6~december 1599.} Nog in 1603
had zij problemen met Severyn van Kelst Willems en zijn broers en zusters, haar
kleinkinderen, die haar lastig vielen om haar geld en vermogen. Toen zij
daarover een verklaring aflegde, traden Jan van Lier en Henrick Jans van Loon,
kooplieden uit \db\ te Haarlem, op als getuigen.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 74,
f~XXXI, 26~februari 1603. Vgl. \ona~53, f~49, 20~februari 1603.} Anna verrekende
in 1603 met haar zoon Henrick Coppens en haar schoonzoon Willem van Heuvel (uit
Weert, gehuwd met Mayken Coppens), die een compagnieschap hadden gevormd met hun
vader Goort Coppens.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 18, f~LXVIII, 11~april 1603. Vgl.
\ona~19, f~CLXXIII\vo, 3~december 1604.} Op verzoek van Wilhem van Kelst
verklaarde in 1598 Michiel van Heythuysen uit Weert, linnenwever te Haarlem, dat
zijn (Michiels) tante Anna getrouwd was geweest met de rentmeester Henrick van
Elven\zn{In 1545 handelde Hanrick van Eelven met wol, stokvis en kaas op het
land van Kleef: \arab, Rekenkamer 23386, ongef., 12~februari 1545.}, zijn
(Wilhems) oom, die in Weert een geachte koopman van wol en wollen lakens en
geldwisselaar was geweest en na zijn overlijden een zolder vol wol en garen
alsook een rijke weduwe had achtergelaten. Na met zijn vrouw voor de pastoor van
Weert te hebben getesteerd, bezweek Henrick van Elven aan de pest. Vervolgens
trouwde Wilhems broer Goort van Kelst met Anna. Tijdens de pest, waaraan zijn
eerdere vrouw was overleden, had Goort veel kosten had gemaakt, zodat hij weinig
in het huwelijk inbracht.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 39, f~CXXXI, 29~november 1598.}

Aan zijn broer Wilhem had hij, toen deze trouwde met de dochter van Anna van
Heythuysen, het huis aan de Kromstraat te Weert gegeven dat hij altijd had
willen hebben, maar Wilhem had het geweigerd met een verwijzing naar de
bezetting door krijgsvolk (dat het misschien had gerequireerd of als kwartier
gebruikt) en in plaats daarvan geld gevraagd. Dat had Goort weer geweigerd.
Wilhem en zijn vrouw vertrokken toen naar Goch, waar zij een kamer betrokken van
Goort Turck aan de markt; Thysken Pieters, die dienstmeid was geweest van Anna's
vader, Jan van Heythuysen, en mogelijk nog steeds in een dienstbetrekking tot de
familie stond, bracht er huisraad heen.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 20, f~CXVII,
7~juli 1606.} In 1604 maakte Anna van Heythuysen op haar ziekbed in de
Zijlstraat een codicil. Het legaat van \f50, dat zij in 1599 had gemaakt ten
behoeve van de bouw van een weeshuis te Goch, herriep zij.\zn{\nha, \ona\
Haarlem 19, f~CXXIIII, 23~augustus 1604.} Tussen haar erfgenamen kwam het niet
meer goed\zn{\nha, \ona\ Haarlem 20, f~III\vo, 19~januari 1605; f~XXII,
25~januari 1605; f~XXVII\vo, 3~februari 1605; f~LXXV\vo, 23~april 1605;
f~LXXVIII, 27~april 1605; f~CXVIII, 13~juni 1605; f~CLXXXIII, 24~november 1605.}
en in 1606 maakten Henrick en Mayken Coppens van Kelst testamenten waarin zij de
erfgenamen van hun halfzus en hun oom Wilhem van Kelst tot in de vierde
generatie uitsloten van hun nalatenschap.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 20, ff~CXXIII
en CXIX, 13~juni 1606.} Wilhem van Kelst van Dordrecht kocht in 1587 voor
\f1300 een huis in de Barteljorisstraat\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-27, f~\2XXXIX,
3~april 1587. Vgl. \sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e O114, f~\2XIII, 27~februari
1592.}, waar hij tot zijn dood woonde. Met zijn vrouw Lijsbeth van Elven
machtigde hij in 1605 hun oudste zoon, Severijn van Kelst, in al hun belangen te
Weert, te weten de van hun ouders en andere verwanten ge\"erfde
bezittingen.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 76, f~CLXXXVII, 20~september 1605.} Wilhem
en Lijsbeth testeerden in november 1605 ten gunste van hun kinderen Sacharias,
Henrick, Severijn, Geertruijt, Abraham en Susanneken.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 76,
f~\2I\vo, 5~november 1605.} Lijsbeth vorderde in februari 1606 als weduwe een
schuld te Utrecht.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 77, f~XXXVI, 17~februari 1606.} Zij
woonde dat jaar in de Barteljorisstraat\zn{\nha, Oudemannenhuis Haarlem 3-40,
no.~173.} en leefde nog in 1610, toen haar zoon Zacharias tegen haar
procedeerde.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 81, f~LIIII, 23~april 1610.} In 1611 of 1612
(voor april) is zij overleden.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 84, f~XXXVII, 11~april
1613.} De kinderen van Wilhem en Lijsbeth verkochten in 1612 voor \f3800 het
huis in de Barteljorisstraat\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-39, f~III, 30~maart
1612.} en liquideerden in 1614 de compagnieschap van handel in Silezisch garen
die hun vader had gehad met Christiaen Schonenburch te Keulen.\zn{\nha, \ona\
Haarlem 85, f~XXXIX\vo, 23~maart 1614; vgl. f~XLI, 28~maart 1614.} Eerder, in
1606, had Lijsbeth de compagnieschap met dezelfde Schonenburch en met Henrick
Roothooft te Leipzig geliquideerd en verevend.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 77,
f~CXCVI, 2~november 1606. Vgl. \ona~80, f~CLXXXV\vo, 13~november 1609
(verevening met de erfgenamen van Andries Schonenborch, in leven koopman te
Keulen). \ona~84, f~LXXXIII, 2~augustus 1613.}
%Jan van Edinghen alias Rentmeester te Weert handelde op Holland.\zn{\gah,
%\ona\ \db\ 2661, f~547, z.d. (1587); f~561, 22~augustus 1588. \osa\ \db\ 216,
%12~april 1586. \osa~3406, {\em Memorial des passeportz concedez lan 1586\/},
%eerste post (12~april 1586).}
%INVULLEN:kinderen
\item Willem Laurens, jonggezel uit Eindhoven in het Groot Heiligland, trouwde
op 16~augustus 1609 met Aelken Embers, jongedochter uit Haarlem in de Grote
Houtstraat. In de gereformeerde doopinschrijvingen van hun kinderen wordt zij
ook Engberts en Heijmans genoemd.
\item Willem Lenaerts uit Eindhoven was in 1595 een van de belangrijkste
factoors en kooplieden in langgaren.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Rood 461, no.~23,
z.d. (apostille van 9~oktober 1595).}
\item Willem Lombaerts uit Eindhoven en Mayken Marcelis van den
Lemach\zn{Onduidelijk is of zij dezelfde is als Maryken Lombaerts, die in 1591

haar huis aan de Oude Gracht belastte: \nha, \ora\ Haarlem 78-4, f~\2XCVII,
31~juli 1591.}, eveneens uit Eindhoven, sloten in mei 1585 vrede met Servaes
Jans en testeerden in december ten gunste van elkaar en van hun onmondige zoon
Gerardt Lombaerts. Zij woonden aan het Spaarne.\zn{\nha, Stadsbestuur Haarlem
1245--1572 10, f~XCI, 26~mei 1585. \ona\ Haarlem 32, f~CLXXXI\vo, 13~december
1585.}
\item Willem Maertens, jonggezel uit Rijthoven in Brabant (Riethoven), trouwde
op 24~september 1602 met Hilleken Jans, jongedochter uit Wintelroj of
Winckelroij (Wintelre); zij woonden in de Korte Zijlstraat. Zij testeerden in
1624 ten gunste van elkaar en hun kinderen Pieter en Govert Willems; toen
woonden zij in de Borgstad.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 124, f~CXXVIter, 7~augustus
1624.} Toen hij in 1627 gereformeerd lidmaat werd (met zijn vrouw als getuige),
woonden zij aan de Burgwal.\zn{\kr 100, p.~322, 6~januari 1627.}
\item Willem Maerts\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e O114, f~LXXIII\vo,
17~mei 1590 (betreft Willem Maerts zonder herkomstnaam, linnenwever).},
linnenwever uit Vught, kocht in 1590 van Lenaert Adriaens uit Vught voor \f700
een huis in de Jansstraat.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-170, f~165\vo. Vgl.
\ora\ Haarlem 76-29, f~XXXIX\vo, 3~mei 1591.} In 1593 kocht hij voor \f380 een
huis aan de wal bij de Kruispoort, dat hij kort daarna verkocht voor
\f403.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-173, f~201. \ora\ Haarlem 76-30,
f~CXVIII\vo, 31~december 1593.}
\item Willem Matheus uit Gestel was in 1589 getuige bij een transactie, waarbij
Aeltgen Willem Goerts, eveneens uit Gestel, haar ouderlijke patrimonium aldaar
verkocht.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e O114, f~XI\vo, 12~augustus
1589.} Meerdere malen importeerde hij rauw lijnwaad uit de meierij van Den
Bosch: in maart 1589 32~stukken, in mei 1589 38~stukken, in maart 1590 zestien
stukken, in mei 1590 twintig stukken, in februari 1591 20~pond garen, drie
weefgetouwen en 34~stukken, in mei 1591 met anderen twintig stukken, in juni
1591 30~stukken, in augustus 1592 met anderen 153~stukken, in maart 1593 met
Thomas Henricx uit Strijp 166~stukken en in juli 1595 zes stukken.\zn{\arab,
Rekenkamer 23519, f~XVIII, 16~maart 1590; f~XXXI\vo, 19~mei 1590. Rekenkamer
23520, f~LXXXIIII\vo, 14~maart 1589; f~XCVI, 17~mei 1589. Rekenkamer 23521,
f~XXX\vo, 22~februari 1591; f~XXXVII\vo, 4~mei 1591; f~XLI, 22~juni 1591.
Rekenkamer 23523, f~XXIIII, 8~augustus 1592. Rekenkamer 23524, f~VII\vo,
16~maart 1593. Rekenkamer 23525, f~XLII\vo, 1~juli 1595.}
\item Willem Mathyss, garenkoper\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-2, ongef., 28~juni
1593.} uit Sint Ouden Roy bij \db\ (Sint-Oedenrode), was in 1605 weduwnaar van
Baertgen Dircxs uit Oostzaan\zn{\nha, \ona\ Haarlem 20, f~I, 1~januari 1605.},
dochter van Dirck Thymans en Neeltgen Claes. Hij testeerde in 1604 met zijn
tweede vrouw Janneken Roelants. Als langstlevende zou zij \f500 vooruit
ontvangen, alsook het beste bed met toebehoren, de kleding en de
kleinoden.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 19, f~CLXXVIII\vo, 30~december 1604; i.m.
2~juni 1606 (codicil).} In hun testament van 1608 gaven zij \f30 aan de armen
van de gemeente waarbij zij hoorden en \f15 aan de gemene armen van de stad; hun
kinderen benoemden zij tot universele erfgenamen.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 21,
f~II$\rm^c$LXXXII\vo, 2~september 1608.} In 1592 kocht hij voor \f750 een huis
in de Hagestraat.\zn{\nha, \sa, kast 19-172, f~177\vo. \ora\ Haarlem 76-30,
f~XIIII\vo, 22~januari 1593.}
\item Willem Michiels, vrijgezel uit Bergeijk in het Groot Heiligland, trouwde
op 28~september 1603 met Alitgen Jans, jongedochter uit IJborch in het sticht
van Munster (Bad Iburg). In 1604--1613 lieten zij hun kinderen gereformeerd
dopen. Toen Willem op 1~maart 1615 hertrouwde met Lysbeth Jans uit Veldhoven,
woonde hij in de Schagenstraat.
\item Willem Michiels\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-2, ongef., 2~augustus 1596.
\ora~47-4, f~LXXIX\vo, 19~mei 1612.}, linnenwever uit Eindhoven, later

linnenreder, was in 1602 getuige bij het testament van Lenaert Stevens uit
Eindhoven.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 42, f~XXXII, 7~augustus 1602.} In hetzelfde
jaar testeerde hij met zijn vrouw Willemken Goorts uit Stratum, die ziek te bed
lag in hun woning in de Ursulasteeg. Zij had een voordochter.\zn{\nha, \ona\
Haarlem 41, f~CLXXXIX\vo, 26~maart 1602.} Vermoedelijk was hij identiek aan
Willem Michiels Verscheyl (Verschuyl), linnenwever, die in 1599 borg stond
voor de erfgenamen van Cecilia van Gerruwen (Gerwen).\zn{\nha, \ora\ Haarlem
47-3, f~83\vo, 24~maart 1599.} Deze was een zoon van Michiel Willems Verschuyl
en Grietje Hendricx; Anneken Jacobs was zijn weduwe in 1617.\zn{Mason, {\em Gens
Van der Scuylen\/}, 16, 113, 119, 131, 132.} In 1604 hadden Willem en Anneken
hun dochter Maria gereformeerd laten dopen.
%INVULLEN:splitsen in 2? Zie Verschuyl.doc
\item Willem Claes, weduwnaar uit Budel, ondertrouwde op 23~maart 1603 met
Peterken Peters, jongedochter uit Budel. Zij trouwden in hun woonplaats Utrecht.
\item Willem Claes uit Helmond, 43~jaar oud, legde in 1594 een
getuigenverklaring af.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e O114a, f~LXXX,
9~februari 1594.}
\item Willem Pieters\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-48, f~CXXXVII, 3~april 1623.},
jonggezel uit Bakel aan de Oude Gracht, trouwde op 20~januari 1608 met Janneken
Alberts, jongedochter van de Nieuwenburch (uit Neuenburg)in het sticht Munster
aan de Bakenessergracht. Hij woonde aan de Voldersgracht, toen hij in 1627
gereformeerd lidmaat werd.\zn{\kr 100, p.~344, 5~oktober 1627.} Het jaar
daarvoor was hij op 10~mei hertrouwd met Erckjen Pieters, jongedochter uit
Haarlem; zij hertrouwde in 1633 met Aert Marcelis van de Heyden uit Woensel.
Kinderen uit Willems huwelijken waren in 1609, 1611 en 1631 gereformeerd
gedoopt.
\item Willem Pieters, jonggezel uit Gemert, trouwde op 27~april 1603 met Lynken
Roelofs uit Groningen, weduwe van Adolf Pieters. Zij woonden in de Zijlstraat.
\item Willem Pieters, jonggezel uit Streep bij Eindhoven (Strijp) aan de Krocht,
trouwde op 18~mei 1604 met Goertgen Feckes, jongedochter uit Haarlem aan het
Spaarne. Bij de dopen (gereformeerd) heette Willem in 1605 afkomstig van Strijp,
in 1607 van Haarlem, in 1608 van Zaltbommel en in 1610 van Eindhoven.
\item Willem Pieters, linnenwever uit Thilbergen (Tilburg), trouwde met Aeltgen
Jans, die in 1589 als zijn weduwe bekende \f178:8:0 schuldig te zijn wegens de
aankoop van {\em indigo ende zeeckere hayren\/}; als onderpand verbond zij haar
huis in de Brede Appelaarssteeg.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 78-4, f~CLXXV,
24~augustus 1589.} In 1593 ruilde zij huizen in de Brede Appelaarstraat\zn{\nha,
\ora\ Haarlem 76-30, f~LXV\vo, 27~april 1593.} en in 1611 verkocht zij voor
\f2275 haar huis in die straat.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-39, f~XXI, 12~januari
1611.} Willem en Aeltgen waren de ouders van onder meer Jan Willems
Leyster\zn{\nha, \ona\ Haarlem 21, f~\2LXXXIIII, 26~september 1608. \ona~22,
f~XXXI, 10~februari 1609. \ona~82, f~LXXXVII\vo, 21~mei 1611. \ora\ Haarlem
78-9, f~\2LXXVII, 1~oktober 1616.}, koopman, die in 1611 voor \f2275 een huis
verkocht in de Brede Appelaarsteeg.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-39, f~XXI,
12~januari 1611.} Jan was koopman (in garen) en bierbrouwer in de {\em
eystar\/}; dit bedrijf met mouterij aan de Bakenessergracht kocht hij in 1620
voor \f6600.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-46, f~XXVIII, 18~april 1620.} Later
woonde hij te Zaandam. Bij Catharina Jaspars was hij vader van onder meer Judith
Leystar, kunstschilder.\zn{\gaa, \ona\ Amsterdam 1054, f~28, 29~maart 1639 (zij
is mede-erfgename van haar oudoom Henrick Henricxs te Haarlem).}
\item Willem Pieters uit Waalre, vermeld in 1605.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 44,
f~CXIX, 24~september 1605.}

\item Willem Rutten uit Eindhoven beging op mei-avond 1602 een doodslag. In de
zoen met de nabestaanden van het slachtoffer werd overeengekomen dat hij Haarlem
2~jaar lang zou mijden. Willem is er niet meer teruggezien. Hij werd
vertegenwoordigd door Henrick Joosten uit Woensel en Dirck Henricx uit
Strijp.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 42, f~LXXV\vo, 1~oktober 1602.}
\item Willem Dericx\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-2, ongef., 15~maart 1588;
15~oktober 1589; 4~oktober 1595; 27~november 1595; 12~februari 1596. \ora~47-3,
f~XV, 7~mei 1597; 9~mei 1597 f~79, 26~januari 1599. \ora~76-30, f~XCI,
21~september 1593; f~CXCI\vo, 12~januari 1594. \ora~78-7, f~CLXXVI\vo,
26~februari 1607. \sa\ Haarlem, Rood 210, f~CXXVIII, 14~september 1595. \ona\
Haarlem 87, f~CLXXIX, 5~december 1617.} uit Dommelen was in 1592 getuige bij het
testament van Lenart Jans uit Eindhoven.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 9,
f~II$\rm^c$L\vo, 14~januari 1592.} In hetzelfde jaar assisteerde hij de weduwe
van Wouter Michiels uit Waalre.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 35, f~II$\rm^c$XXV,
21~oktober 1592.} Eveneens in 1592 trad hij op namens Lysbeth de Lange.\zn{\nha,
\sa\ Haarlem, kast 19-172, f~162.} Hij kocht in 1592 voor \f300 een huis in het
Groot Heiligland, dat hij later in het jaar verkocht voor \f490.\zn{\nha, \sa\
Haarlem, kast 19-172, f~176; f~204. \ora\ Haarlem 76-29, f~CXXXIII, 13~april
1592; f~CXCVII\vo, 31~december 1592.\SetRef{vlsk}} Aan de zuidzijde van het
kerkhof kocht hij in 1592 een huis voor \f3800.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast
19-172, f~208.} Als Willem van Dommelen verkocht hij in 1593 voor \f900 een
kamer uitgaande in de Bullemanssteeg en voor \f1596 een huis in de
Kruisstraat.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-173, f~182\vo; f~209. \ora\ Haarlem
76-30, ff~XXXVIII en XL, 25~februari 1593; f~CXLVII, 31~december 1593.} In
hetzelfde jaar verkocht hij voor \f250 een erf aan de zuidzijde van het Groot
Kerkhof; hij werd toen vlaskoper genoemd.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-173,
f~195.} Aan hetzelfde kerkhof bezat hij het huis genaamd {\em den Vergulden
Slotel, ende daer nu vuythangt Tvlashuijs\/}, bestaande uit drie woningen; hij
verkocht het in 1602 voor \f4000.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-5,
f~II$\rm^c$XXVIII, 8~mei 1596. \ora~76-33, f~CXCIII\vo, 4~februari 1602.
\ora~78-6, f~XXV\vo, 7~mei 1597.} Het huis Mechelen op de hoek van de Damstraat
verkocht hij in 1605 voor \f2900.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-35, f~LXXXII\vo,
8~maart 1605. Vgl. \ora~76-36, f~XLII\vo, 26~februari 1607: hij verkoopt voor
\f3200 een huis op de hoek van de Damstraat. \ora~76-37, f~CXI, 4~maart 1609:
hij verkoopt voor \f1625 een huis in de Damstraat.} Ook in de Zijlstraat bezat
hij een huis.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 78-6, f~XXVII\vo, 10~mei 1597.} In 1592
heette hij vlaskoper\BackRef{vlsk}, rond 1595 en 1601 garenkoper en in 1600
lakenkoper.\zn{\nha, Gildenarchieven Haarlem 332, ongedateerd rekest, ca.~1595.
\ora\ Haarlem 47-3, f~133\vo, 7~november 1600. \ora~78-6, f~CXCVI, 16~maart
1601.}
\id Willem wedde in 1595 om een linnen laken dat Groningen zich binnen zes weken
zou overgeven aan de Staten.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Restant Ensched\'e O114a,
f~CXCIIII, 7~november 1595.}
\item Willem Diricx van Hersel\zn{\rhce, \ora\ Eindhoven 1550, f~53\vo, 5~mei
1587. \ora~1551, no.~54, z.d. (1593). \ora~1582, f~36, 5~september 1609. \nha,
\ora\ Haarlem 76-30, f~I, 10~januari 1595.}, linnenwever uit Eindhoven, geboren
rond 1528\zn{\nha, \ona\ Haarlem 47, f~XI\vo, 27~november 1608. \ona~48,
f~CLXXXIII, 12~mei 1611. \ona~50, f~CXII, 15~mei 1614. Melssen, {\em Het
register van de cijnzen\/}, 25.}, kocht in 1583 van Jaspar Jans uit Helmond voor
de lasten van \f251 en \f118:15:0 een huis in de Zuiderstraat en verkocht in
1593 in dezelfde straat voor \f575 een huis (hetzelfde?) dat eigendom was
geweest van het `minderbroerissenconvent'.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-163,
f~210. \ora\ Haarlem 76-27, f~XLI, 6~september 1584. \ora~76-30, f~XXXVI,
2~februari 1593.} Met zijn vrouw Syken Ghysbrechts\zn{\nha, \ona\ Haarlem 85,
f~CXV, 28~augustus 1614.}, geboren rond 1540, testeerde hij in 1613 ten gunste
van zijn kinderen Dirick Willems van Hersel (zie {\em in voce\/}) en Margriet,
zijn kleinkinderen Ghysbrecht en Syken Janss van Doorn (van wie de eerste
Willems weefgetouw kreeg -- zie INVULLEN) en Lysbeth Diercx van

Herssel.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 50, f~XI\vo, 6~juni 1613.} Andere kinderen waren
Adam, Heylken\zn{\kr 100, p.~277, 3~januari 1625.} (gehuwd met Jan Davids\zn{Hij
hertrouwde te Amsterdam op 29~juni 1632 met Mayke Jans uit Haarlem, weduwe van
Jan Pieters, woonachtig aan de Anjeliersgracht.}, hovenier uit Menen) en Raphael
Willems van Hessel (wijlen in 1609).\zn{\rhce, \ora\ Eindhoven 1582, f~59\vo,
19~november 1609.} In 1611 waren Willem en zijn kinderen mede-erfgenamen van
zijn zus Magdaleentgen Dircxs van Hersel, gehuwd met Henrick Wijnmans uit
Eindhoven.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-39, f~\2LXIII\vo, 23~december 1611.}
%In 1578 verkocht Willem Dircxss van Hersel de jonge zijn tiende deel in een
%huis aan de markt te Eindhoven.\zn{\gah, \ora\ \db\ 1403, f~179, 10~april
%1578.} Hij noemde zich van Den Bosch en was ketelaar aldaar.\zn{\gah, \ora\
%\db\ 1407, f~115, 17~juli 1591; f~354, 4~november 1592; f~394\vo, 19~februari
%1592.}
%
Janneken van Herssel van Haarlem in de Gortestraat trouwde op 9~februari
%1625 met Roelant van Nesten uit Haarlem aan de Oude Gracht.
\item Willem Diricx\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-2, ongef., 30~januari 1593;
26~augustus 1595; 11~oktober 1595; 11~januari 1596. \ora~76-31, f~CXLIII,
14~februari 1596. \ora~82-1, f~XXIII\vo, 21~januari 1603. \sa\ Haarlem, Restant
Ensched\'e O114a, f~CLXIII, 2~juni 1592.} uit Woensel bij Eindhoven en Reynert
Janss verkochten in 1590 voor \f340 en de lasten van \f925 een huis in de
Zijlstraat.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-170, f~180\vo.} In de Korte
Zijlstraat kocht hij in 1592 van Jan Cleophas [uit Helmond] een huis voor \f625
en de lasten van \f155\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-172, f~178\vo.} en voor
\f1400 verkocht hij in 1603 een huis in dezelfde straat.\zn{\nha, \ora\ Haarlem
76-34, f~CXX, 23~januari 1603.} Zijn huis in de Nieuwe Zijlstraat belastte hij
in 1595 met \f558 wegens een schuld aan Lenert Willems uit Eindhoven voor
geleverd laken.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 78-5, f~CLXXXIX\vo, 11~september 1595.}
Samen met Uman Nyss [uit Valkenswaard] kocht hij in 1594 voor \f2800 een huis in
de Anegang.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-174, f~173.} Hij was linnenwever en
lakenreder.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-2, ongef., 6~oktober 1595. \ora~78-5,
f~II$\rm^c$III, 6~november 1595.} Willem trouwde\zn{\nha, \ona\ Haarlem 33,
f~CXCII, 6~juni 1588.} op 7~juni 1588 met Anneken Gerardt Jan Reynders alias
Tempelaers\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-2, ongef., 5~oktober 1594.} uit Gestel (ook
uit: Eindhoven), weduwe van Wouter Jacob Knyffs uit Waalre.\zn{\nha, \sa\
Haarlem, Restant Ensched\'e O114a, f~CIX\vo, 10~augustus 1594.}
%INVULLEN: controleer bij Knyfs. In test. vader Gerrit Jan
%Reynders van Gestel in 1584 geen dochter Anneken
%In huw.vw 1588 heet zij Anneken Verschuyl Geryts van Eindhoven met
%oom-voogd Jan Verschuyl, twee voorkinderen bij Wouter Jacobs
Zij werd ook Anneken Gerritss Verschuijl genoemd\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-2,
ongef., 5~oktober 1594. Mason, {\em Gens Van der Scuylen\/}, 16, 113, 124, 129,
131.} en was dan een dochter van Gerit Jans Verschuyl, schepen van Eindhoven, en
Neesken Michiels van der Schoot. Willem Diricx woonde in de Magdalenastraat,
toen hij in 1623 met zijn vrouw als getuige lidmaat werd van de gereformeerde
gemeente.\zn{\kr 100, p.~233, 6~januari 1623.} Niet lang daarna zijn beiden
overleden, vermoedelijk aan de pest. De huisraad in de Witte Herensteeg omvatte
een linnenweverij met een flinke hoeveelheid garen en acht voltooide stukken
lijnwaad, vari\"erend van veertienden tot twintigsten. Ook lieten zij een huis
na in de Nieuwsteeg buiten de Kruispoort, gekocht in 1620.\zn{\nha, \ona\
Haarlem 152, f~253\vo, 31~december 1625.}
%N 152, f 253v: inv. W.D. van Woensel x Verscheijl van Edh.
%Rekenkamer 23520, f~XXXIII, 3~maart 1588: Willem Dircxs naar Holland met acht
%stukken ongerold lijnwaad (licent \f3:12:0), twee halve zakken hop (licent
%30~stuiver) en 15~pond slecht {\em keersgaeren\/} = kaarsenpit of -garen
%(licent 32~stuiver 6 penning).
%Rekenkamer 23520, f~LXI\vo, 6~augustus 1588: Jan Lodewijcx %en Willem Dircxs
%naar Holland met 38~stukken rood of rauw lijnwaad (\f17:2:0), %zes stukken rauw
%lijnwaad (\f2:14:0)

\item Willem Wouters\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-2, ongef., 2~juni 1589. Hij of de
volgende was geboren rond 1539 (\ona\ Haarlem 22, f~LXXXIX, 9~juli 1609).},
linnenwever uit Eindhoven, kocht in 1585 van Govert Gysberts, ook linnenwever,
een huis in de Zijlstraat voor de lasten van \f385.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast
19-165, f~145.} Hij verkocht het voor dezelfde prijs in 1587 aan Jan Thonis uit
Eindhoven.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-167, f~114. \ora\ Haarlem 76-27,
f~\2XLIII, 4~maart 1587.} Samen met Jaspar Jans, linnenwever uit Helmond, kocht
hij in 1589 voor \f1440 een huis op de Krocht van Jan Pieters uit
Eindhoven.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-169, f~164.} Met dezelfde partner
verkocht hij een jaar later een ander huis op de Krocht aan Claes Willems uit
Eindhoven en Uman Nyssen [uit Valkenswaard].\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-170,
f~177.} Van genoemde Jaspar kocht hij in 1590 de helft van een achterhuis aan de
Krocht voor \f315 en de helft van de lasten van \f200.\zn{\nha, \sa\ Haarlem,
kast 19-170, f~177\vo.} Aan Jaspar verkocht hij in 1591 voor \f487 een kamer in
de Krocht.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-171, f~203. \ora\ Haarlem 76-29,
f~XCII, 31~december 1591.} In 1592 kocht hij voor \f588 en de lasten van \f64
van Gerryt Thomas uit \db\ een huis in het Crayenest en voor \f588 een kamer aan
de Kraaienhorstergracht.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, kast 19-172, f~204. \ora\
Haarlem 76-29, f~CXCVI\vo, 31~december 1592. \ora~76-31, f~XX\vo, 18~januari
1595 (hij verkoopt de kamer voor \f700).} Namens zijn vrouw Maritgen Jans
Herberts verkocht hij in 1595 een erfrente uit een onderpand te Son.\zn{\nha,
\ona\ Haarlem 37, f~CLXVIII, 15~november 1595.} Op 19~februari 1591 hertrouwde
hij met Lysbet Jans van der Borch, jongedochter uit Gemert. Hun kinderen werden
gereformeerd gedoopt.
\item Willem Wouters\zn{Van Booma, {\em Communio clandestina\/}, I, 446, 448;
II, 5, 6.} uit Eindhoven woonde eerst als {\em bereyder van lijwaet\/} te Goch
(1572).\zn{Van Booma, {\em Communio clandestina\/}, I, 184.} In 1573--1575 en
1577--1596 was hij als diaken, ouderling of assessor lid van de
consistorievergadering\zn{Van Booma, {\em Communio clandestina\/}, I, 188-208
passim, 224-366. Rond 1600 duikt er een tweede Willem Wouters in het consistorie
op: {\em meister\/} Willem Wouters (Wilhelm Walters) in De Valk in de
M\"uhlenstra{\ss}e (Van Booma, {\em Communio clandestina\/}, I, 110, 111, 122,
123, 127, 130, 386, 396, 401, 402, 403, 406, 414; II, 95, 99, 102, 107),
waardoor enige overlap tussen beiden mogelijk is.} Namens de kerkenraad
volbracht hij enkele missies naar Kalkar en Antwerpen.\zn{Van Booma, {\em
Communio clandestina\/}, I, 251, 264, 291, 292.} In zijn huis werden
catechesatielessen gegeven\zn{Van Booma, {\em Communio clandestina\/}, I, 236,
244, 268, 301.} en hij trad op als collecteur van de gemeente.\zn{Van Booma,
{\em Communio clandestina\/}, I, 433.}
%\zn{Van Booma, \ah `Eene christliche gemeyne ende heerlicke herberge'\/'', 79.}
Met zijn zieke vrouw, Neeltgen Laurens de Byen uit Stratum, testeerde hij in
1605 te Haarlem ten gunste van de langstlevende. De kinderen van Digna de Byen
kregen een prelegaat van \f600 en \f100 werd bestemd voor Annetgen, dochter van
Joris Arts. Erfgename van Willem was Janneken Henricx, dochter van zijn zus
Lyntgen. Die van Neeltgen waren: Jan, Lyntgen en Digna Thonis de Byen, kinderen
van Anthonis de Byen, haar broer. Zij woonden in de Janstraat. Geryt Joosten en
Ruth Laurens, beiden uit Eindhoven, waren getuigen.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 44,
f~LXXXVI\vo, 25~januari 1605.} Komende uit Goch waren Willem en Neeltgen, dan
woonachtig in de Jansstraat, in 1599 lidmaten geworden van de gereformeerde
gemeente.\zn{\kr 99, p.~46, 7~juli 1599.}
\item Willem Wouters\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-35, f~XXVI, november 1604.},
linnenwever uit Gestel bij Eindhoven, kocht in 1601 voor \f1400 een huis aan de
Bakenessergracht.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-33, f~CXLVI, 24~december 1601.} In
1609 werd hij benoemd tot keurmeester van het langgaren en in 1610 werd hij in
die functie gecontinueerd.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Rood 211, f~CXLVI\vo,
30~november 1609; f~CLXXIII, 29~oktober 1610.} In 1614 kreeg hij een verlenging
van zijn functie als vinder van het linnenweversgilde.\zn{\nha, \sa\ Haarlem,
Rood 212, f~XVIII\vo, 21~oktober 1614.} Hij werd samen met zijn vrouw Susanna in

oktober 1613 lidmaat van de gereformeerde gemeente (en ingeschreven bij de
catechesatie); zij woonden toen in de Bakkumsteeg.\zn{\kr 100, p.~67, 12~oktober
1613.} Op 11~augustus 1613 had Susanna zich met haar acht kinderen te Spaarndam
gereformeerd laten dopen. In 1616 was Willem getuige bij het testament van Jan
Ghysberts, linnenwever uit Blaarthem.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 51, f~XXIII,
14~maart 1616.} Zijn vrouw, Susanneken Jans, hertrouwde met Thomas Jans. Deze
kocht in 1630 als weduwnaar haar kinderen van Willem Wouters voor \f650 uit hun
helft van het huis aan de Bakenessergracht. Het waren: Wouter, Lysbeth (gehuwd
met Pieter de Vos), Willem, Aeltgen (gehuwd met Jan Dingmans), Maritgen (gehuwd
met Denijs Philps van den Berghe, blauwwever uit Helmond), Hendrick
(buitensland) en twee onmondigen (bevoogd door Pauwels Henricx, bakker [uit
Leende]).\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-52, f~\2XIX, 18~februari 1630.}
\item Willem Willems Cupers, linnenwever uit Eindhoven, trouwde op 11~februari
1601 als jonggezel in de Korte Zijlstraat met Maryken Faes, jongedochter uit
Gestel in het Klein Heiligland. Hun kinderen werden gereformeerd gedoopt. Willem
kocht in 1609 voor \f675 een huis in de Annastraat in het voormalige
Sint-Annenklooster, dat hij in 1611 voor \f900 verkocht.\zn{\nha, \ora\ Haarlem
76-37, f~\2IX\vo, 22~december 1609. \ora~76-39, f~CLXXVIII\vo, 25~april 1611.}
Zijn huis in de Oude Doelstraat belastte hij in 1612.\zn{\nha, \ora\ Haarlem
78-8, f~\2LI\vo, 28~juli 1612.} In die straat bewoonde hij in 1620 Het Wapen van
Haarlem.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 47-4, f~\2LXIII, 1~april 1620.}
\item Willem Willems uit Geldrop was in 1604 een van de erfgenamen van Henrick
Adriaens uit Boxtel en Maryken Henricx.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-34,
f~II$\rm^c$XLIIII, 14~februari 1604.}
\item Willem Willems, vrijgezel uit Helmond, trouwde op 3~januari 1596 met
Marritgen Faesen, jongedochter uit `Busell'. Hij werd in 1609 als kwaaddoener
verbannen uit Haarlem.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 54-4, f~I, 13~maart 1609. \sa\
Haarlem, Rood 66-2, f~161, 8~april 1609.}
\item Willem Willems Timmers\zn{\rhce, \ora\ Heeze 1635, ff~67 en 67\vo,
12~januari 1606. \nha, \ona\ Haarlem 45, f~XXIX\vo, 9~februari 1606. \ona~79,
f~CV, 11~augustus 1608. \ora\ Haarlem 47-2, ongef., 8~augustus 1588. \ora~47-3,
f~96\vo, 27~juli 1599. \ora~47-4, f~CLV\vo, 3~januari 1615. Coenen, {\em
Leende\/}, 62.} alias Timmermans uit Leendt in Brabant (Leende) sloot in 1590
een contract van huwelijkse voorwaarden met Marytgen Nannincx uit
Haarlem\zn{\nha, \ona\ Haarlem 8, f~II$\rm^c$XXXII\vo, 14~april 1590.}, met wie
hij op 1~mei als weduwnaar trouwde. Hun zoon Nanninck werd in 1591 gereformeerd
gedoopt. Zij was ziek in 1593, toen zij testeerden; de langstlevende zou \f400
vooruit ontvangen. Getuige was Peter Henricx, schoenmaker uit Gestel in de Grote
Houtstraat.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 36, f~C, 10~september 1593.} In 1609 wordt
hij genoemd als haar weduwnaar.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 21, f~LI\vo, 17~april
1609.} Op 14~december 1608 hertrouwde\zn{\nha, \ona\ Haarlem 21, f~\3VII,
7~december 1608.} Willem, woonachtig in de Gierstraat, met Tryn Jans,
jongedochter uit Haarlem, die in 1611 zijn weduwe was.\zn{\nha, \ona\ Haarlem
82, f~CXCIX\vo, 25~november 1611.} Willem Willems van Leende was in 1600 de
buurman van Willem Jacobs van Leende in de Gierstraat, waar hij in 1593 voor
\f1450 een huis had gekocht.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-30, f~CX, 31~december
1593. \ora~78-6, f~CLXXXIX, 6~december 1600. Vgl. \ora~78-8, f~CVII\vo,
26~oktober 1610.} Willem Willem Thymers kocht in 1608 samen met Hillebrant
Hillebrants voor \f1300 een huis in de Zijlstraat.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-36,
f~CLI\vo, 5~januari 1608.} In 1612 kocht hij voor \f1000 een huis in de
Ursulasteeg.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-40, f~LXIX, 14~februari 1612.} In de
Gierstraat verkocht hij in 1615 een huis voor \f1800.\zn{\nha, \ora\ Haarlem
76-42, f~CXXVIII, 16~december 1615.} Aan Pieter Willems uit Woensel verkocht hij
in 1620 voor \f900 een huis in de Ursulasteeg.\zn{\nha, \ora\ Haarlem
76-45, f~CXXXIX, 7~januari 1620.} In 1605 en 1612 werd hij aangesteld tot
keurmeester van het langgaren.\zn{\nha, \sa\ Haarlem, Rood 211, f~XLII\vo,

26~oktober 1605; f~\2XXIIII\vo, 26~oktober 1612.} Hij was
linnenlakenreder.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 109, f~181, 18~april 1619.}
\item Willem Willem Tymmers\zn{\nha, \ona\ Haarlem 22, f~LI\vo, 17~april 1609.
Schutterij Haarlem 31-1, f~41. Idem 31-2, ongef., 1618, 1621.} de jonge uit
Leende, die in 1609 testeerde met zijn vrouw Lijntje (ook Leentgen) Willems uit
Haarlem\zn{Zij was een dochter van Willem Jacobs uit Leende -- zie aldaar.} ten
gunste van de langstlevende, kan een zoon zijn geweest van de vorige, maar ook
zijn jongere broer.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 47, f~CXLV, 28~juli 1609.} Zij waren
als vrijgezellen in de Gierstraat op 5~november 1606 getrouwd. Hun kinderen
werden gereformeerd gedoopt. Lijntje hertrouwde op 4~maart 1636 met Marten
Huijberts uit Cambresis aan de Kraaienhorstergracht. Hij ging in 1616 namens
Geertgen Martens uit Leende, weduwe van Marten Pieters, naar Leende om de
nalatenschap van haar ouders te innen.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 87, f~LXXII,
17~juni 1616.}
\item Willem Willems Verhoeven\zn{\nha, Gildenarchieven Haarlem 168, ongedateerd
rekest (1611).} uit Westerhoven in Brabant, {\em smalwercker\/} te Haarlem, was
in 1593 getuige bij het testament van Laurens Willems uit Eindhoven.\zn{\nha,
\ona\ Haarlem 36, f~LXX, 21~juni 1593.} Op zijn ziekbed testeerde hij in 1609
samen met zijn vrouw Mayken Jans Warmoes\zn{\nha, \ona\ Haarlem 38, f~LXIX\vo,
12~januari 1597.} uit Diksmuide, weduwe van Claes Schepenen (ook Schepers). Zij
mocht levenslang hun woonhuis in de Koningstraat blijven gebruiken en kreeg
\f300 vooruit. Haar voorkinderen Lysbet, Cornelis, Jan en Abraham Claes
Schepers, die bij hem woonden, kregen uit de gemeenschappelijke boedel elk
\f100. Als erfgenamen benoemde Willem zijn broers Henrick, Derick en Anthonis
Willems Verhoeven.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 22, f~L, 8~april 1609.} In 1632
testeerden zij nogmaals: haar voorzoon kreeg het `smalgetouw' en Willem bezat te
Leende onroerende goederen, ongedeeld met de aldaar overleden Henrick
Willems.\zn{\nha, \ona\ Haarlem 120, f~69, 7~december 1623. \ona~148, f~CXXX,
7~december 1632.} Het huis in de Koningstraat, naast het Sint-Pietershuis, had
Willem in 1600 gekocht voor \f1625.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-32,
f~II$\rm^c$XIIII\vo, 7~december 1600.} Hij verkocht het in 1629 voor
\f2900.\zn{\nha, \ora\ Haarlem 76-52, f~CXLII, 24~december 1629.}
\item Willem Willems uit Woensel werkte in 1586 als 8~jarige spoeler bij Willem
Gosens in de Koningstraat, maar verdiende te weinig om in eigen levensonderhoud
te kunnen voorzien.\zn{\nha, Burgerweeshuis Haarlem 6, f~XXI.}
\item Zacharias Jans uit Helmond verwekte in onecht een zoontje bij Magdalena
Hubrechts, dat begin 1607 werd geboren. Hij kocht het vaderschap af met een
eenmalig bedrag van \pounds~6 Vlaams, waarvoor de moeder het kind zou
onderhouden. Bij het opvoedingsverdrag werd hij geassisteerd door Pieter Jans
uit Helmond en zij door haar voogd Lourens Willems uit Eindhoven.\zn{\nha, \ona\
Haarlem 79, f~LXIIII\vo, 4~juni 1608.} In 1636 vermaakte Elisabeth Jans uit
Helmond aan haar nicht Elisabeth Sacharias, dochter van haar oom, \f50.\zn{\nha,
\ona\ Haarlem 165, f~380, 15~oktober 1636.}
\end{enumerate}
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Mason:
p. 113, 129: Henrick Gerits Verschuyl, zoon van Jutken, verhuurt een veld

in 1576. Willem Dirks x Anneke Gherets Verschuijl vernieuwt het contract
in 1597.
p. 124: Anneken x 1) *Wouter Jacobs, 2) 7~juni 1588 Willem Dircx van
Woensel (getuige Jan Verschuyl).
p. 131: 1609 comp. Jan Michiels Verschuijl, mede voor broer Willem.
Voorts Willem Dierix x Anna en haar broers Jan en Henrick, kinderen van
Gerart Verschuijl. Voorts Jan Jaspers Verschuijl, mede voor broer Henrick.
zij verkopen deel nalatenschap Neesken Verschuijl aan Dirck Henricxs van
den Broeck.
INVULLEN:
Wouter Wijmans begraven op 3 december 1618.

