
- A. . 

Ondertr. 19 Mey 1638 P i e t e r v a n d en A b e I e, van Middelburgh, juwelier, out 30 
' 

Jaer, woon. inde Langebrughsteech, en Catharina de Boudoes, van A, out 18 jaer, geass. met Robbert 
de Boudous, haer vaeder, woon. inde verwery. (Kerk. huw. prod.) 

Hy noch ouders hebbende. 
' 

Gedoopt 25 Aug. r63g. Oudekerk. Pieter zoon van P i e t e r v a n d e n Abeele en 

Katryna de Boudous; Pieter van Abeele en Helena Jacobs, getuigen. 

Gedoopt 13 Nov. 1642. Oudekerk. Robartus zoon van P i e t e r v a n d e n Abeele 
en Catarina Boudoes; Jacob van den Abeele en Sara Slichers getuigen. 

Gedoopt 19 Juni 1646. Oudekerk. Adriana dochter van P i e t e r v a n d e n A b e e I e 
en Catryne de Boudous; Adriana Burchgraef, Samuel van den Abeele getuigen. 

Ondertr. P i e t e r v a n d e n A b e e 1 e d e j o n g e, j juwelier binnen desen stede [magtigt.] 
Sinjeur Hommer Jansz. woonendt tot Stockholm in Sweeden ... omme ... te innen van 
Pieter Chamber, meede aldaer woonachtig, alle de Juweelen en andere effecten als hem van den 
constituant in commissie toegezonden zijn ... io Mei 1655. 

(Prot. Not. Sal. v. Nieuwland c. 10 p. 207). 

Ondertr. 29 Dec. 1656. Philip de Baudoux, van Dort, Chirurgijn out 24 j. ouders doot geass 
met P i e t e r van de A b e I e zijn neef, woon op de de N. Z. Achterburgwal, en Steyntje Crafs. 

(Kerk. huw. proc. Amst.) 

Ondertr. 5 Oct. 1657. Jeremias de Baudoux, van A. wedr van Elisabeth Laurens, woont op 
de N. Z. Achterburgwal, geass. met P i e t e r v a n d e n A bel e, en Anna Cau van Middelburgh 
out 32 j. geass met Magdalena Arents enz. (Kerk. huw. procl. Amst.) 

Ondertr. i8 Juni 1639. Jacob van den Abelen, van Middelborgh, wedr van Hester de Bedoux, woon 
inde Bloemstraat, met Elisabet de Key j. d. tot Haerlem. (Kerk. huw. pr.) 

Gedoopt 14 Juni 1640 Oudekerk. Marija, dochter van Jacob vande Abeele en Elysabet de 
Kay; P i e t e r ; van de A b e e I e en Anna de Kay, getuigen. ' 

27 Mei 1661. Thobias de Coninck, gesw. maecklaer, out ontrent 73 j. en Abraham de Coninch, 
verfvercooper out omtr. 41 j. hebben te behoeve van P e t e r v a n d e Abeele de Oude verclaert, 
dat deze is de grootvader van Maria van de Abeele, onmondige dochter en eenige erfgen. van zijn 
zoon Jacob van de Abeele, waarschijnlijk in O. I. overleden. (Not. F. "\Vttenbogaert p. 9 j bl. IIg.) 

M a t h y s A d a m s z o e n, schilder, een kint onder den arrem den 8 Maert 15 66 begraven 
Oudekerk 1-9-0. 

Ondertr. 27 Jan. 1656 S t e v e n Adam, van Tours, schilder out 26 j. geass. met Anthony 
Adams, sijn vader, woonde in de Nes, en Maria Ros van A. out 23 j. (Kerk. huw. procl.) 

8 
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Begraven in de Walenkerk 6 May 1738. Een kind van J a c o b L'a d m i r a 1 junior, inde . 
Kalverstraat op de hoek van de Roozeboomsteeg 7.10 

Begraven in de Walenkerk 23 Nov. 1741, een kind van J a c o b L'a d n1 i r a 1 junior, in de 
Kalverstraat op de*hoek van de Roozeboomsteeg 7.10 

Ondertr: 31 Dec. 1678. W I I I e m van A e 1 s t, van Delft, sclailder, out 52 jaren, op 
de kijsersgraft, ouders dood, geass. met E g I o n van el erN e e r, en Helena Nieuwenhuys, 
van Wetten, out 35 jaren, als vooren, vertoont acte van ouders konsent. 

Dese persoonen zijn tot Slooten getrouwt den i5 January 1679. 

Begraven Oudekerk. P I e t e r A e r t s z o o n, schilder, sijn soon den 19 in Augusto 
(1568) 4 -7 s(olvit) p(er) syn huysvrou 4 - 7. 

a5 5 Maart 1661. Begraven O. Z. Kapel. J a n van A k e n (de Elser?) swager van Lammert 
Van den Velden, op d hoeck vand nieubrugsteech 8.- 

12 Mei 1676. Begr. Nieuwe K. Jan van Aken inde Warmoesstraet, kint 4.- 

Gedoopt. 16 Aug. 1635 5 Oude Kerk. Albert zoon van J a n A I b e r t s z. Plaetmyder, en 
Lysbetje Lourens ; Marya Lourens met Lysbet Jacobs getuigen. 

Ondertr. 27 7 Dec. i659. B a r e n t A 1 d e r t s e, van A, ?; ozrtleersclailder, wedn. van Steyntje 
Isaacx, wn. inde Binnen Brouwerstraat en Grietje Claes, van Deventer out 27 j, geass met haer nicht 
Immetie Egberts, op de Brouwersgraft. (Kerk. huw. procl.) 

Ondertr: 3o Aug. 1662. H e r m a n u s v a n AId ewe reI t, van A. sclzilder. out 33 jaer 
geass. met zyn moeder Aeltje Harmens, woont ind Heerenstraet, en Fietje Jans van A. ouders doot, 
out 27 j., geass. met haer goede bekende Cornelis van Warmeloo, woont op de Egelantiersgr. 

(Puyboek.j 

Ondertr. 2 Maart 1647. H tl y C h A 11 e r t, van Doornick, cunstcooper, out 22 2 j . won. in 
de Calverstraet, geass met syn voocht Symon Mas ... (?) en Abraham Fouchenier, en Maria de Goyer, 
out 32 j. woon als voren, geen ouders hebbende, geass met Maritje Schelte haer nicht. (Kerk. huw. proc.) 

Gedoopt i9 Jan. I648. Oude Kerk. Carolus, zoon van Huich Allardt en Marya de Goyer; 
Rombout van de Hoyen, Jacomijn Roelofsen ende Jannetgen de Goyer getuigen. 

21 May 1682. Begraven Oude Kerk. Maria de Goojer, huysvrouw van Hugo Allart, inde 
Kalverstraet. f 8.- 

19 Dec. 1684. Begraven Oude Kerk Hugo Allard in de Kalverstraat bij den Dam. f 8.- 

Ondertr. 14 Juli 1673. C a r e 1 A 11 art, van A. kunstverkooper, oudt 25 jaren, geass met syn 
vader Hugo Allart, wocmellde op den Dam, en Lusija van Doresla (sic), oudt 19 jaren, op de 
St. Anthonie Breestraedt, geass. met haer vader Abraham van Doresla (sic). 

(Zij onderteekent): Lucya van Dooreslaer. 

Ondertr. 9 Juli 1683. C a r e 1 A 11 a r d, van A. konstkoper. wede. Lucia van Dooreslaar op 
den Dam, en Cornelia van Buuren, van A. oud 38 jaren, op Zingel, ouders doot, geass. met haar 
broeder Isaac van Buuren. 

Ondertr. 10 April 1688. Jacob Allardt, van A. winkelier, oud 29 jaren in de Kalverstraet, 
ouders doot, geass. met syn broeder C a r e Alter r t, en Johanna van Goor enz. Dese persoonen syn 
op den 9 May 1688 getrouwt tot Diemen. 

Ondertr. 4 Aug. 1634 Dirk Cornelisz van Almeloveen, van Uytrecht, out 28 j. woon Uytreght, ' 
geass. met Cornelis Dierx van Almeloveen, en Marya Bachers. (Kerkel. huw. procl.) 

(Is deze ceaa broeder (..all dm etser J o h a 1Z -t,,. A ?) _ . 
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Begr. Oude Luth. kerk 8 Jan. 1684 Barbara Bartram, huysvrouw van P e t e r L o u r e n s z 
A n s loo, schilder-, op de Singel over 't Uytersche Veer. 

Ondertr : 5 April i 67o A r n 0 utA P pel, van Rotterdam, schilder, out 24 j, geass. met 
Jan .Teunisz Appel zijn vader, op de Prinsegragt, en Pieternell Kleurs van A. 27 j. ouders doot 
geass. met Willem van de der Does, haer zwager op de Rozegracht. 

Ondertr: 21 Oct. 1673 3 H u y b e r t u s A p p e l, van Rotterdam, sclailder, out a 5 j . d'ouders 
in Deenemerke, inde Cleene leytse dwarsstra.at geass. met Dirk B 0 s boo m, en Geertruy de 
Fuyter, van A. out 26 j, geass. met Louwies de Fuyter, haer vader. 

B a r e n d A i> p e I in a n, geb. i6?.o beschilderde een groote zaal op het slot Soestdijk met land- 
schappen en beelden. Bracht achtergrond in de portretten door J. de Baan. a6S6. 

8 Sept. an°. 1557 ontfangen van P i e t e r A r i a e n s z o e n, b Zczessclarwer, voor 2 kinderen 
in een kisgen begrauen onder den arm gedragen den 23 May an°. I557 ? ... z-z8-o. 

(Begrafenisboek Oudekerk,) 

' 
B. 

' Ondertr. 9 Augustus 1669. A d r i a n B a c k e r van A: schilder 1), out 33 Jaar, ouders doot, 
geass. met Jacob B a c k e r syn Broeder, op de Colck, en Elsje Colyn, van A : out 35 Jaar, geass. 
met Jannetje Colyn, haar zuster, op de N. Z. Agterburgwal. (Puiboek.) 

_ Trouwregister van het Stadhuis. Op huyden den 27 Augusti 1669 sijn door d onderget. 
hrn Schepenen in den echt bevestigt. A d r I a a n B a c k e r en Elsje Colijn. 

Begr. 1669 den 9 Sept. 't kint van J a c o b B a k k e r op de Gelderse Kaay, 
1674 den 8 Nov. 't kint van A d r i a e n B a k k e r. Overigens kinderen van Nicolaes van 

Lockhorst in dit graf. , 

Begr. Oostervak No. 42. 
1677 27 Sept., 't kint van A d r i a e n B a k k e r, N. Z. Achterburgwal. 
1685 z8 July, Jacob B a k k e r, op de Lastaty bij de Bantamrner Brugh en Pieter Bakker 

iongman in dito huys. 
1686 28 May, Elisabeth Bakker, in de Haringpakkery. 

' 

1688 26 Aug. Elisabeth Dootshooft. ' 

Begraven 23 Mey 1684. Nieuive Kerk. A d r i a e n B a c k e r, man van Elsje Colijn 
achter het Bagynhof. 

' 

Ondertr. 3o Aug. 1657. L u d o 1 f u s B a c k h u y s e n, van Emden, out 24 jaren, fyckenaer, 
ouders doot, geass met Pieter Lubberts, woont op de Haerlemerstraet, en Lysbet Lubbers, van A. wede. 
van Jan Volckersz, woont in de Anjeliersdwarsstraet. (Kerk. huw. proc.) 

Ondertr. 29 April i66o. L u d o 1 p h u s B a c k 11 u y s e n, van Embden, Teijckmaer, wedr van 
Lysbeth Lubberts, woont inde Nes, en Catharina Bevel, van Haerlem, out 26 j. geass met Pieter Bevel 
haer vader, woont als voren. (Kerk. huw. proc.) 

Ondertr. 26 Juno 1664. L u dol 11 h B a c k h u y s e n, van Embden, schilder, wedr van 
Catarina Bevel, woon op de N. Z. Voorburgwal, en Alida Greffet, van A. wed. van Aldert Nicke 
woont n. Lelistraet. (Kerk. huw. procl.) 

1) Een andere A. BACKER (misschien vader van dezen, schijnt leerling van Rembrandt te zijn geweest.) 
Hij schilderde in 1640 een fraai stuk voorstellende Jezus en de Cananaische vrouw (Markus VIII. nu benis- 

tende in de Roomsch Katholieke Kerk te Heeswijk. 
Jacob Adriaens Backer v. Haerlem Varendsgezelle 24 p w._ Haarlem. moeders consent. Ondertr: 5 januari 1613. Sara 

Barent dr 21 j. opde Wael, Barend Barendsz. vader. (Kerkl. huw. procl.) 
8* 1 
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Ondertr. 10 May z68o. L u d o 1 p h B a c k h u y s e n, van Emden, schilder, wedr Alida 
Griffet, op Zingel, en Anna de Hooge, van A. j. d. woont tot Haarlem. (Kerk. huw. prod.) 

Begraven N. Z. Kapel. 17 Febr. 1681. Een kint onder den arm van L u d o 1 f B a c h u y s e n, 
komt van de Singel over de Doelen. 7 - y. 

Extract uit het grafboek van de Westerkerk. Graaf Zuidzijde N°. 88. 
1708 12 Nov. L u d o 1 f B a c k h u i z e n, op de Heerengracht bij de Oude Leliestraat aan 

de Zuidzijde. 
1717 7 z 7 Febr. Anna de Hooghe wede. van L u d o 1 f B a k h u i z e n, op de Heerengraft 

bij de Oude Leliestraat. 
1719 25 Mey, 't kind van Johannes Bakhuyzen op de Heerengracht besuide de Oude Lelie- 

straat. 
1731 I 12 a Maart. Johannes Bakhuyzen op de Heerengraft bij de Oude Leliestraet, laet na 3 

kinderen. 
1778 ig Maart. Juliana Parmessan, huysvrouw van L u d o 1 f B a c k h u y s e, van Rotterdam 

hiernaar toe gevoerd en 's avonds in stilte bijgezet, adres ten huize van den heer A. Bakhuyzen 
op Singel b/d Bergstraat; mondige kinderen. 

1780 6 Jan. 't kint van Johannes van den Brink. 
1782 ig Juli. 't lijk van L u d o 1 p h B a k h u I z e begraven 12 April 1782 uit No. 147 

Middelkerk hierin overgezet. 
I793 14 Dec. Arent Bakhuisen. 
18°9 30 January. Anna Maria Linckens. 

Huwelijks-voorw. tusschen H a n s J e u r r I a e n s z v a n B a d e n, scltilder, wed, van zall. 
Brechtgen Jacobs, en Claesgen Jans 21 Dec. 1652. 

(Prot. Not. L. Lamberti, pak 123. bl. 449.) 

Johannes s v a n B a d e n, schilder, bij d' Amstelkerck ind' straet, ligt begr. op 't Leidsch 
kerkhof. 

Ondertr. 4 April 1 7 1 A n t o n i B a r b i e r s, van Rouselaar, fljllschilder, out 35 jaar, inde 
Blomstraat, ouders doot, geass. m. Jan Ulsman, en Geertruy Natrop, van Waltroh, oud 32 jaar, woont 
als voren, ouders doot, geass. met Jan Guykinck. 

Ondertr: r5 Juni i6a3. J a n B a r e n. t s, van Leyden, schilder, wed' van Hendrickje Harmans, 
op de Coningsgraft, ende Lysbeth Valkenborgh, van Campen, Inde Laurierstraat. (Puiboek.) 

De volgende acte doet ons wellicht een broeder van den ?araveur J o h a n B a r r a kennen : 
Ondertr: 2 Oct. 1621. Op d'acte van Jeremie de ?ours? predt. tot Middelburg. 

Jacobus Barra, doctor inde medicijnen, wed" van Sara Mois, en Margarite Tulkschaep, van Middelb. 
wede van Henrick Geens; hij inde nieuwe hooghstraet en sij tot Middelb. (Extra-ord, huw. Procl.) 

Ondertr: 19 Mei 1611. J a n Bas s e, van Rijssel, schilder, oud 4o jaar, won op de Oudezijds 
Voorb. wal, geass. met Guill(iam) Basse, zijn vader, en Kornelia Kieff, oud 24 j. geass. met Anna 
van Liesveld, haer moeder won in de Koningstr. (Kerk. huw. pr.) 

' 
Ondertr: 4 Dec. 1632. J a n Bas s e, de Jonge, van A. out 21 Jaeren, sclzilder, geass. met 

J a n Bas s e, sijn vafler, won. inde Spinhuysteech, overleggende acte notarieel van quijtscheldinge 
tusschen hem en Marya Maes, ende Jannetie Andries Holooch, van A. out 18 jaer, geass. met 
Meynsgie Andries, haer zuster, overleggende acte van vaders consent won. als voren. De 
voornoemde persoonen zijn tot Sloterdijck getrout den 26 December 1632 door Mathyas Meursius 
pred. aldaer. (Kerk. huw. proc.) 

Ondertr. 26 Juli 1647. Willem B a s s e, van A., plaets1lyder, geen ouders hebbende, geass 
met syn oom Guilliaem Basse, woont op de Breestraet, en Pieternelle Boudewijns, van A. wed" van 

Gysbert Jansz. Verburgh, geass. met haer moeye Susanna Boudewijns, woon op de Princegracht. 
(Kerk. huw. proc.) 
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Gedoopt 6 Aug. 1648. Nieuwe Kerk. Johannes, zoon van Willem Bas seen Pieternelle 
Boudewijns; Christina Verschuyl getuige. 

Gedoopt 30 Jan. i65i. Nieuwe Kerk. Susanna, dochter van Willem Bas seen Pieternella 
Boudewijns; Susanna van Nirop getuige. 

Gedoopt 15 Dec. I652. Nieuwe Kerk. Isaak, zoon van Willem B a s s e en Pieternella 
Boudewijns ; Susanna van Nierop getuigc. 

24 Oct. 1667 Adriaen van Koppenol, coopman, wonende in de Warmoesstract op de hoek 
van de St. Jansstraet deser stede, heeft hemselven mitsdesen geconstitueert ende gestelt tot borge ten 
behoeve van Jan Willems van Anveldingh, lywaetreder, voor Willem B a s s e, syn schoonvader, voor 
sodanige f 262: io als deselve Willem Basse ter saccken van huyslmyr van een huis en erve staende 
op de Egelantiersgracht, aan de suytsijde int leste parck, naest Naboth Wynbergh aan Jan Willems ,van 
Anveldingh schuldich sal sijn. (Prot. Not. Hellerus p. 16g,) 

Ondertr. 21 Oct. 1672. Johannes Basse, van A. out z5 jaar, geass. met W i l l e m B a s s e, 
sijn vader, op de Prinsegraft, en Juliana Hemmerick, van A. out 27 jaer, geass. met Abram Hemmerick 
haar vader, op de Heeregraft. 

' 

Begraven N. Zijds Kapel 22 Nov. 1672 een man Willem B a s s e, komt van de prinsegraft 
tusschen de Lijtse ende Spiegelstraet. 1 

0 

Ondertr. 2 Aug. 1597, Guillame Basse6 (Bassen), zijdeverwer, oudt 28 jaren, won. in 
de verwerye in de Nieustadt, en Jenne Arondeau, van Valencyl-i, oudt z5 j. enz. 

Ondertr. 4 Nov. 163 j 1 Gerardus van der Heyden, van Uytrecht, out 22 j. woon tot Uytrecht, 
en Judith Basse, van A. out 20 j. geass. met Guilliam Basse, haer vaeder, woon op de 
Roozegracht. (Kerk. huw. procl.) 

Ondertr: I i Juli 1641. Guilliaem Basse van A, syreder, geass. met zyn vader Pieter 
Basse, woon in de Verwerye, en Susanne Ackermans tot Leyden. (Kerk. huw. pr.) 

Ondertr. 2 Febr. 1686 Gerrit van Battum van A. geelgieter, oud 26 jaar, in de Dirck 
van Assen-steeg, geass : met zyn vadr. J a n v a n B a t t u i», en Catarina van Baalbergen enz. 

(In Puib. geroyeerd en in kerkb. gebracht.) 

Ondertr. 6 Jan i6o5. R o b e r t d e B a u d o u s W i 11 e m s z., van Bruessel, plaetsn)lder 
oudt 30 j. won in de nieuwebrughssteegh, hem ohleggende des moeders consent voor de solem- 
nisatie te doen blycken t. e, en Heyltgen Heyns Jacobsœ. oudt 27 jaren, won op de Nieuwe . 

zyds afterburghwal, geass : mit Tryntjen Cornelisdr. hare moeder t. a. z. (Kerk. huw..prod.) 

17 7 November 160?, comparesrden..... R o b e r t B a u d o u s, plaetsllyder, (binnen Am- 

sterdam) met Helena Jacobsdl., echteluyden, en maken hun testament. (Prot. Not. Mostaert.) 
' 

Gedoopt 16 Juni 1616; Oudekerk. Lambert, zoon van Robert t de Baudous s en 
Heyltjen Jacobsdr.; Heinrik Jacobz Hein, Sara Jans, Pieter van den Abeele, Aderjaen van Nieu- 
lant, getuigen. 

Ondertr. 6 Mei 1631. Jeremias de Baudous, van A. syverwer, out 20 jaer, geass. met 
Rob be r t d e B a u d o e s, zijn vader, en Heyltgen Jacobs, zyn moeder, won. in de calverstraet, 
en Elisabeth Lourens, van A. out 22 j. geass. met Lysbett Basseel, haer moeder, won. in de War- 
moesstr. (Kerk. huw. procl.) 

Ondertr. 14 Febr. 1636 Jacob de Baudoes, van A, out 27 jaar geass. met zijn vader R o b- 
b e r t de B a u d o e s, woonen op 't Nieulant, en Sara Slichers, van A. out 24 jaer, geass. met 

Jannetie de Wolff, haer moeder, woon op de Conincksgracht. (Kerk. huw. procl.) 
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Ondertr. 24 Nov. 1639. Lambert de Boudoes van A. out 23 Jaer w-on. opt Nieuwelant, geass. 
met R o b b e r t d e B e d o u s, sijn vader, en Claesge Jansdr. de Grande, van A. out i8 jaar enz. 

(Kerk. huw. procl.) 
Ondertr. 23 Dec. 1644, R o b b e r t d e B e a u d o u s, wedr van Helena Jacobs, won op de 

N. Z. Achterb. wall, en Adriana Burggraefs, wede van Arnout van Istersijn(?) tot Leyden. 
(Kerk. huw. procl.) 

Ondertr. 14 Marty 1607. Michiel 1 d e B e a u v o i s, van Antwerpen, schilder, oud 26 j. 
won. inde Kalverstraet, verclarende geen ouders te hebben, by solemneele eedt verclarende een 
vrye persoone te 'wesen t. e. en Geertruyd Melis, van Antwerpe, oud 24 j. wonende op 
den Aemstel inde Nieustadt, geass met Heynrixken van Keullen hare moeder. 

Gedoopt 14 April 1660. Magdalena, dochter van Joannes s B e e r s t r a t e n en Magda- 
leentje Teunis; Saartje Teunis getuige. 

Gedoopt 20 Dec. 1 66 1 . Daniel, zoon van Johannes s B e e r s t r a t e n en Magdeleena 
Teunis; Hilletje Jans getuige. 

Ondertr. I April z665. J 0 ann e Beerstraten, van A. schilder, xvedr van Magdaleentje 
Antonis van Bronkhorst, woont op de Rosegragt, en Albertje van Crale, van Swol, out 38 j., ouders 
doot, geass. met Aeltge Magnus (?) op de Heeregracht. Hij de weeskamer voldaen. (Kerk. hnw. prod.) '> 

Ondertr. 10 Nov. 1635. Daniel Abrahamss. Beerstraten van A., barbier, out 24 i., geass. met 
Abraham Daniels, woon, aent Cathuyser Kerckhof, en Lysbet Volckerts, van A. out 28 jaer, woon 
als vooren, geass. met Duyff Claes haer moeder. (Kerk. huw. proc.) 

Begraven Nieuwe-Zijds Kapel. 27 Jan. 1674, een bejaert Jon(-)mai-i S y b r a n t v a n B e e s t, 
kompt uyt de Kalverstraet bij de Regulierstoore. 

' ' 
lis. 

6 Febr. 1628. gedoopt Nieuwe K. Annetje dochter van j a n B e I k j. n en Annetje Cor- 
nelis ; Catryna van Hoorn getuige. 

' 

Begr. Oude Kerk. 5 Febr. i 636. J a n B e I k y n, achter de Beurs. 
6 Febr. 1 6 2 7 . Pieter Cornelisz., 2 o j ., besteedt zich by Jean Belki I (hii teekent Bellequin) 

paerlemoer inlea?-ger, voor i jaar, B. zal hem in de kost en bewassching nemen en aan 't einde 
van 'tjaar 15 gl. toegeven. (Not. P. v. Perssen f°. 51, 62 

Onder protocollen van 1617 lag het volgende klad-contract nict gedateerd en niet geteekend: 
Ick J a n B e I I e k I e n , als Inventor oftc uytvinder van seecl;er const van inleggen, ten eenre, 

en Allert Allertsz, ter andere syde, hebben met malcanderen innegegaen seccker contract in manieren 
. navolgende : . , 

dat ae voorsz J a n B e I I e k I e n, dc:n voorsz Allert Allertsz van alles sal onderwijsen in de 
voorsz. Const en voor hem niet verborgen houdcn. Ende dat sijlieden den voorn. const tsamen 
sullen vercopen ende daervan genieten winst halff en halff, Alsmede zal geen van beijden vermogen 
den voorn. Const binnen den tijt van 12 jaren sonder believen van d'een of den ander vercopen. 
Noch sall geen van beijden vermogen van den anderen te scheijden ende den voorn. Const:bij een 
ander te useren ende oeffenen. Sonder arch ende list etc. 

Not. Ev. Cock, Amsterdam. (Mededeeling van den hr. A. Bredius.) 
De volgende werken zijn van hem bekend: 
Lekkerbeetje B. F. 1628. 
Een rookende Mars. IB. 
Ruitergevecht (n. Martsen de jongc?) IB. ' ̀  . , 
Abrahams offerhande. IB (mclsclz er ofi . 
Terwijl van C. B e 11 e k i n, wellicht zijn zoon, bekend zijn: ° Drie naakte kindertjes waarvan een een visch aan een hengel ophaalt gemerkt : C. BELLEKIN f. 

gedeeltelijk uitgesneden, gedeeltelijk gegraveerd. 
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Ondertr. 1 8 Febr. 1634 Lourens s v a n d e n B e m d e n, van Antw., caertemaker, wedr. van 
Elsgie Jans, won. inde Elantstraet, en Engeltie Steffens. (Kerk. hwv. prod.) 

Ondertr. 20 Nov. 1660. Joan Wils, van Haerlem, en daer wonende, coopman out 30 jaer, 
geass. met Niclaes s B e r ch e m, sijn swager, ende Maria Vingbooms, van A, wede. van Thomas 
de Kemel woont op de Cingel. 

Ondertr. 15 Januari 1683. Abraham v a n d e n B e r g, van Kampen, plaatsnijder, wedr. 
van Swaantie Luijcas, inde Egeliersstraat, en -K n n I t I e H a r m e n s, van Vrede, op 't Zingel I 
ouders doot, geass. met Elsje Steenwijk. 

Ondertr. 18 Maart 1623. Willem B e r t r a m, van Londen, schildei-, oud 39 j., ouders dood, 
woont 2 j. Prinsengracht, en Margriet Heyndrix van Call, 35 j. (Kerk. huw. proc.) 

15 Febr. a75o. Aangenomen op Attestatie J a n B e z o e t, van Rotterdam. 

Ondertr. 2 1 Augustus 1688. ZV o u t e r J a n s z B I n n e m a n, van A., p!aetsnyder, wedr. 
Marritje Jans de Graef, in de Nes, en Hilletje Harmens, van A., wede. Broer Jacobsz, won. als vooren. 

Ondertr. 9 Nov. 1653. Mr. J o h a n d e B I s s c h o p, geboortich van Amstelredamme, 
Adt postulerende voor den Hove van Hollant j. m. met Jouffe. Ann a v a n Baerle j. dr. geb. 
van Leyden b. w. in 's Gravenhage. (Mededeeling van den Heer Bredius.) 

Op huyden den 4 en i?Tarty ? 1665 comparerden voor my Jacobus Hellerus Not. J a n B I a n c k e n- 
h o f, sclailder, oudt omtrent 37 jaren, wonende in de Se.. erstraet, ende Cornelis Nommes smit, out 28 
jaren, wonende op de Loyersgracht, beyde binnen deser stede, ende hebben ten verzoecke van Sr. Idrix ? 
Decker, wynkoper, wonende op de Nieuwemarckt in 't wapen van Campen geattesteert ende getuyght waer- 
heyt te sijn, dat de req. omtrent Amsterdamse kermis lestleden a°. 1664 aen Abraham de Mil, wynvercoper, 
gewoont hebbende ende overleden op den Loyersgracht deser stede, om daer mede syn huys te vercieren 
geleendt ende te hand gestelt heeft eenige schilderyen synde soo hy B 1 a n eke rho f verklaart 

Een stuck van Jonker van Suylen synde een lantschap. 
Een stuck van Breevelt mede een lantschap. ' 
Een dito van een bloempot. 
Noch een lantschap van de Vries. 
Twee zeetjes ende het conterfeytsel van Abraham de Mil S'. 

. Presenterend hy deposent sulx des noots ende versocht synde by eede te sterken enz. 

Wij ondergeschreven op den XXIIIe dezer maend verbonden hebbende de persoon van Dirck 
B 1 e e c k e r gequetst, sijnde aende rechterzijde van 't hoofd oordeelen.. , dat deselfde wonde gemaect is 
rzict een snijdend instrument enz. 26 May 1653. (Not. d'Amour p. 141.) 

D i r c k B I e e c k e r, oud omtr. 32 jaeren, verklaart te versoecke van Sr. Pieter van de Venne dat . 
zekere Frederick de Veer iets gezegd had. 
. (Protocol Not. v. Nieuland p. 2°5.) 

Sr. D I r c k B 1 e e c l? e r, oud omtrent 3 1 aren, wonend binnen deese stede, heeft verklaard ten 
versoecke van Sr. Pieter van de Venne meede hier woonachtig, dat Frederick de Veer van V. d. V. om- 
trent Febr. j. I met speelen ge;vonnen hebbende seecker schilderytje synde een perspectiff geschildert van 
van Basse, met beeltjens van Palamedes, hetwelck de rcq. va hem attestant gckocht hadden, en onder hem 
attestant noch berustende was, hy requirant nae dat hem attestant verboden hecft hetzelve schilderytje 
aende voorsz. de Veer te laten volgen ofte over te leeveren, doch dat deselve de Veer (nu omtrent 
drie maend geleden) het terwijl Bleecker niet te huis was heeft laten halen en de meid ter goeder trouw had 
meegegeven. 7 Oct. 1653. (Protocol Not. v. Nieuland p. 205.) 

6 Juni 1669 V I r c k B 1 e e eke r, lllr. schilder, gctuigt met nog een paar anderen ten ver- 
soecke van de Hr. Gerard Hasselaer, oud Burgemeester en Hooftofficier, dat zy in scekere herbergegenaempt 
de Blauwe Halve Maen er by syn geweest, dat Edward Smitwart valschelyk deed alsof hy niet schryven 
kon, toen het er opaan kwam een seecker accoort tusschen Sr. J o n a s K o e d y c k en hem gesloten 
over leverantic van kolen te onderteekenen. (Protocol Not. J. Snel p. 231.) 

2 Aug. a°. 1 669 verklaart Sr. D i r c k B 1 e e eke r, 2Tfr. sclzilder, wonende binnen dese stede schuldich 
te weesen aan d'eersame Jan van den Bloem (?) de somme van f 28: 14 st. over geleent geld. 

Jonas goedyck was by deze acte getuige. (Protocol Not. J. Snel p. 131.) 
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Ondertr. 26 Juni 1682. A b r a h a m deB I 0 is s j. m. en Catharina Boot j. d. beide wonende 
tot Delff: (Kerk. huw. proc.) 

Ondertr. 30 Maert 1691. A b r a m d e B 1 o i s van Delft, plaetsnijder, wedr Catrina Boot, in 
de Amstelkerkstraet, en Catrina Adriaens, van A., oud 26 jaren, als voren, geass. met haer moeder 
Annetje Crijnen. (Kerk. huw. proc.) 

io Maert 1658 testeert dr. E. Manhafte Jan Bloin I) vaendr. onder de Comp. van E. Manh. Capt. 
Gerridt Tack hier ter stede; hij stelt tot eenige universeele erfgenaam zijn eenigen broeder Matheus s 
Blom, sclailder, oft hij versterf desselfs wettige descendenten. Hij maakt de volgende legaten: 

Aen Cornelis Witsen, Burgcmeester, een boeck getiteld de hantvesten van Amsterdam, Hoorn 
etc. verscheijde mlls daerin gebonden met de handt van den heer secr. Mostaerd geschreven mits- 
gaders een graeutje repressenteerende de bootschap aan de herders op den velde door Blommaert. 

. Aen Mevr. Catr. Wicsen, alt po.rcclein en twee bijzondere teeckeningen van geestelijke medi- ' 
tatien staende in vergulde en swarte lijsten beyde van Blommaert. 

Aen den secr. Jan Witsen, een silvere vergulde schroef, die uytbeeldt de figure van Bacchus, 
mitsgaders een schilderytie van een Corhoen, door Mr. B l o m gedaen, een grautje uytbeeldende 
een mysyck tusschen verscheydene persoonen met een swarte lijst van van de Velde, noch een oversijts 
tronetie in een swart en vergulde lijst van deselve, noch een cherubijnshoofie van Lasman. 

Aan den heer Hopman Lambert Witsen de weergae van de voorn. schroef, die uytbeeldt Caeres, 
met een lange vogelroer van meester Volkert. Noch twee schetsen in swarte leesten van Jacob 
Pinas. 

Aen Sr. Nicolaes Witsen, een silveren schael gedreven met verscheyden schelpies en dergelijck. 
Noch een lantschapje daerin de jonge Tobias van Jan Pinas. 
Aen hr. Cornelis Witsen, een achtcante spiegel met een gevlamde lijst, en cleerschuyer, noch 

een grautic met een ander lantschapje beyde in swarte lijsten van Josias van de Velde. 
Aen Sr. Jonas Witsen, een diamanten ring met twee teeckeningen van Willem Bartius zijnde 

oude tronien met swarte lijsten, noch een landschapje zijnde een hollen bergh met een swarten 
leest, en dito met een vischende vroutje sonder lijst, en een roode teeckeninge in een vergulde lijst. - 

(Prot. Not. Torquinius A. ig.) 

12 Juni 1662 comp. Juffrou Margaretha Houtmans wedr. van de heer Agent M i c h i e Ie e 
B lon, Sr. Cornelis le Blon3) en de E Dr. Johannes le Blon kinderen en eenige universeele erfge- 
namen van deselven heere Michicl le Blon over een questie betreffende het secreet van hun comparants huys 
op de westsyde van de Keysersgracht. (Prot. Not. J. Hellerus p. 157.) 1 

13 3 Oct. 1677 comp. Cornelis le Blon, en Dr. Johannes le Blon, kinderen en erfgenamen van Juftr. 
Margarita Houtmans wede. van de heer M i c h i e 1 1 e Blon, agent van de Croon van Sweden, wonende 
te deser stede, en geven volmacht aan Adriaen van Herrevelt, procureur, om in het proces dat zy voor 
den Hove van Hollant voeren tegen regenten van het leprozenhuis alhier op te treden. 

(Prot. Not. Hellerus p. 176 blz. iio.) 

24 Aug., 1677 geven D'. Christoffel Hellerus en Sr. Michiel le Blon getr. met junr. Willemina. 
Hellerus, executeur van het test. huns vaders en schoonvaders Andries Hellerus volmacht aan den,proc. 
Abraham van den Ende. Zij waren voogden van de 2 onmondige kinderen van Za. Dorothea Hellerus 
en met deze erfg. van Andries Hellers. _ (Prot. Not. J. Hellerus p. 176.) 

Acte van 13 Dec. 1677. 

Ondertr. 24 Oct. 1631. Abraham Bloteling, van Delft, out 27 jaer, winckelier, woonende 
Warmoesstr. en Geertruyt Jacobs van Oosterwijck, woon. te Voorburgh. (Kerk. huw. proc.) 

Gedoopt 28 November 1632. Oude Kerk. Jacob, zoon van Abraham Blooteling en Geert 
Jacobs; Jacob Jansz. Lantsman, Truitgen Wilkes getuigen. 

Gedoopt 19 Febr. 1634. Oude Kerk. Jacob, zoon van Abram Bloteling en Geertruy Jacobs; 
Barent en Agniet Jacobs getuigen. 

1) Wellicht; Jan Blom, Loeckverkooper op het Rockin bij de Cappel in 't Nieuwe Martelaers- boeck. Extraod 
Haarl. Donderdagscbe Courant 16 Dec. 1688. (v. d. K.) 

2) Tot Amst., ten huyse van Albert Magnus, op de Nieuwen dyck, in de Atlas, zullen op 1Iaendag den 5 April, 
en volgende dagen verkocht worden uytsteechende rare boecken en Papier-konst van de beste Meesters, naegelaten by 
wylen Cornelis le Blon, enz. Opr, Haerl. Dinsd. Courant 23 Maart 1688. (v. d. K.) . 

,, . 
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Ondertr. II Jan. 1657. Jacob Blotelingh van A., zijwinckelier, out 24 j., geass met Geertje 
Jacobs zijn moeder, wont inde Warmoesstraet en Jannetje Reuring. 

Gedoopt. 26 Aug. 1635. Oude Kerk. Aerjaen, zoon van Abraham Bloteling en Geert Jacobs; 
Jan Gerritsz. van Heinsbergen, getuige. 

Gedoopt 8 Febr. 1637. Oude Kerk. Maria, dochter van Abraham Bloteling en Geertruy 
Jacobs; Claesgen Jacobs van Oosterwijck en Adryaen van Oosterwijck getuigen. 

Gedoopt 23 May 1638. Oude Kerk. Cornelis, zoon van Abraham Bloteling en Geertruit 

Jacobs; Guyljam de Graeff en Hendrickje Wilkens, getuigen. 

Gedoopt 2 Dec. 1640. Oude Kerk. A b r a h a m, zoon van Abraham Bloteling en Geertruit 
Jacobs; Pieter Beucken en Trijntje Dierxdr., getuigen. 

Gedoopt 20 Nov. 1642. Oude Kerk. Johannes, zoon van Abraham Bloteling en Geert Jacobs ; > 

Geertruit Willekes en Pieter Ryswijck getuigen. 

Gedoopt 3 Dec. 1643. Oude Kerk. Maria, dochter van Abraham Bloteling en Geertruit Jacobs; 
Pieter Ryswijck en Oetje Jans, getuigen. 

Gedoopt 17 Dec. 1645. Oude Kerk. Maria, dochter van Abraham Bloteling en Geert Jacobs; 
Jan Willemsz. Ryswijck en Claessen Jacobsz. Beloys, getuigen. 

Gedoopt 9 Juni 1647. Oude Kerk. Katrina, dochter van Abraham Blotelingh en Geertruyt 
Jacobs; Guiljam Bleyswijck en Marya Willems, getuigen. 

14 Oct. 1638 in de Oude Zijds Kapel begrauen t kindt van Abraham Bloetelijngh, gecomen 
wtte Warmoesstraet. 6.- 

1642 2 Dec. het kint van Abram Blooteling, uyt de Warmoesstraet. /5 : 6 : 8 

1644 18 Juny, het kint van Abraham Blotelinch, wt de Warmoesstraet, 5 : 6 : 8 

1648 23 May. Abram Bloteling, uyt de Warmoesstr(aet). 8 : 0 : 0 

1661 16 Jan. Adryaen Blootelingh, soon van wijle Abram Blooteling, uyt de Warmoesstraet. 10 

Abraham Blotelingh en Grietje Jacobs, zijne weduwe, dood 1659. Hun kinderen en erfgenamen 
onder benefice van inventaris verkoopen voor 1050 een tuin op 't Nieuwe Weespad buiten St. An- 
thonispoort, voogden waren Jan Adriaensz. v. Santen en Govert Hugo de Blois. 

(Afschr. v. Decr. B. bl. 246.) 

Ged. Westerkerk 18 Sept. 1678. Abraham zoon van Gerard Valck en Maria Valck; A b r a- 
h a m Blooteling') en Susanna Jans Eendet getuigen. 

Ged. N. Z. K. 25 Febr. 1684. Johannes zoon van Gerard Valck en Maria Blooteling; 
' 

A b r a h a m B l0 o t e li n g en Johannes Valck getuigen. _ 

Meijndert Fredericks, cleervercoper, besteedt syn soon genaemt (Abraham) M e y n d e r t s, out 
12 jaren, aen Sr. A b r a h a m Blotelingh. teekenaer, Etser ende plaetsnyder, die mits dese 
bekent denselve in (zijn) dienst aengenomen te hebben voor de tyt van vier achtereenvolgende jaren vast, 
waervan het eerste jaer ingegaen is dye eerste j .... deses lopende Jaers 1669, welcke tydt geduyrende 
de voorsz. Abraham Meynders gehouden sal wesen, gelijck de voorsz. Meynder, Fredericks belooft 
mits desen, van 's morgens ten ses ure tot 's avonts acht uren op des aennemers winckel te comen 
en des somers soo lange men sal connen sien en aldaer syn tyt in neersticheyt te besteden tot 

1) Zie verder bij Cornelis van Dalen. 
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leeringe van het tekenen, etsen end plaetsnijden...... vooral syn voorsz. meester met eerbiedicheyt 
te gehoorsamen en alle t gene hem dienaengaende sal werden geordonneert, en neemt de gemelde 
Sr. Blotelingh aen syn voorsz. discipel de voorsz. vier jaren soo veel te leeren tekenen, etsen ende 
plaetsnyden als hem eenighsint mogelijck sal sijn, waeitegen de (voorsz.) Meyndert Fredericks by 
dese aenneemt en be(looft) aen de voorsz. Blotelingh boven de dienst van syn soon toe.... alle 
jaren de somme van acht en veertigh car. guldens, daer(van) betaelinge sal geschieden in deser voege, 
namentlijck vier en twintig guldens op de handt ende gereed te betalinge van t leste.... ende 
dan alle vierendeel jaers daer aen precys telckens.... gulden by anticipatie, ende of het geviel dat 
de voorsz. Abraham Meynerts voort expireren van de gezegde vier jaren uyt syn dienst quam te 
lopen, dat niet verhoopt wert; in sodanige cas verobligeert hy Meyndert Fredericks hem by desen 
alsdan aen de voorsz. Blotelingh te vold(oen) t gene hy voor de vier jare onderwysinge hem hier 
voren heeft..... ende dat in voege of syn soon syn tijdt ten volle uytgediend had, verbindende 
syl. ter wederzijds tot nacominge deser hare respective personen en goederen, deselve stellend ter 
bedwangh van alle rechters en rechten. T oirconde deses by partyen getekent in presentie van my 
Jacobus Hellerus not. publ. by den hove van Holland geadm. t Amst, resideerende huyden den 
IIe" September 1669. (Protocol Not. Hellerus.) 

Judith van Aelst, huysvrouw van Willem Jans. van IV?Iunnickhuysen, wonende tot..... als ten dese 
van haer voernoemde man procuratie, ordre en last hebbende, besteet haer Soon genaamd Johannes 
Willems, out 14 jaren, ende A b r a h a m B lot e 1 i n g h, te/.:maer, etser en plaetmyder, verklaert 
in zyncn dienst te hebben aengenomen de voorsz. Johannes Willems voor den tyt van vier achter 
een volgende jaren vast, waer van 't eerste jaer ingegaen is den eersten deser maand, gcduyrende 
welcke tijt den voorn. Johannes Willems gehouden sal wesLn, gelyck hy sulx met syn onderteeke- 
ningh aenneemt ende belooft, van s'morgens ten ses uyren tot s'avonts ten acht uyren op de winckel 
te comen, ende des somers zoo lange men sal connen sien, en aldaer sijn tyt in neerstichteyt te 
bestcden, tot leringe van het tekenen, etsen en plaetsnyden en voor al zyn voorn. Mr. met eerbie- 
dicheyt te gehoorsamen in alle t gene hem dienaengaende sal werden geordoneert, ende neemt den 
gemelten Sr. Bl o te l in g aen zyn genoemden discipel inde voorsz. vier jaren zoovele te leren 
teeckenen, etsen en plaetsnyden, als hem eenichsints mogelyck sal syn, waer tegens de voorsz. juiir. 
Judith van Aelst by desen aenneemt en belooft, aen den voorn. SI. Bloteling voor den dienst ' 
van haer soon toe te geven alle jaren een somme van acht en veertigh Carolus guldens, daervan 
de betalinge sal geschieden in desen voege, acht en veertig gulden voort eerste jaer contant en 
dan alle vierendeel jaer daer aen precys telkens twaelf gulden by anticipatie, ende offhet gevel dat 
voorn. Johannes Willems voort expereren van de gesejde vier jaren uyt syn dienst quam te lopen, 
dat niet verhoopt wert, in soodanig geval verobligeert sy Juffr, j udith van Aelst haer....... 
Sr. Blotelingh te voldoen.... 

Ten bedwangt van allen rechters enz. Toirconde deser getekent den 23 Augusty ao. 1669. 

Op huyden den 5 January 1673 compareerden voor mij Joan van Ophoven, openbaar Note. 
, binnen der Stadt Delff... Sr. A b r a h a m A b r a h a m s z. Blotelingh, Mr. jJlaetsnijder, en 

, Maria Blotelingh beneffens haer broeder Jacob Blotelingh, ongehuwde ende meerderjarige kinderen 
van Za.: Abraham Cornelisz. Blotelingh, in den jare 1648 binnen Amsterdam overleden, die een 
soon was van Za: Aeltgen Ariens Overschie, in den jare 165o binnen Delft cverleden, in haer 
leven huysvrouw van Jaques van Crombrugge. (Zij machtigen den E. Jan van Santen, Schepen te 
Voorburch, haerluyder Oom ende d'Heer Cornelis s'Gravesande, Raet ende Vroetschap deses Stadt 
Delft, elcx van hen int bisonder.... om hunne erfenis van den onlangs overledenen Jan van 
Crombrugge te ontfangen en daarover te disputeeren, te accorderen en te transigeren.) 
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Uit eene Acte van 20 Mey 1677 blijkt dat de zaken toen nog niet geregeld waren; de pro- 
cureur Gerardt van Dalffsen wordt "gesubstitueert" om de zaak tegen de Wede. van Jan Crom- 
brugge hangende waar te nemen enz. (Protocollen Not. J. van Ophoven, Delft.) - 

Mededeeling van den Heer Abr. Bredius. 

i 689 den twintighsten Juny testeert voor Gaspar Ypelaer, openb. Notaris te Amst. Sr. A b r a h a m 
Blooteling, woonende binnen deezer stcde Amst. ziekelyck aan den Lighame, doch by goede 
verstande, herroept alle eerdere testamenten en bespreekt aan ieder der kinderen van syn overleden 
broeder Jacob Blotelingh drie hondert gulden, aen zijn dienstmaecht Jannetje Barents hondert gulden. 

Ende aen zijne neve Adriaen van Santen nots. deeser stadt zijn testamentje en Psalmboeckje 
met silveren slooten en een dosyn van de beste prenten van syn testateurs werck door den selven ' 
Sr. van Santen uyt te ciesen. 

En wat belanght alle de verdere goederen by hem testateur metter doodt te ontruymen en 
natelaten, daer inne heeft hy tot syne cenige entgenaeme gestelt en geinstitueert zyne suster Maria 
Bloteling, ofte by vooroverlijden van haer, alsdan haere kinderen by representatie, omme daer mede 
te doen en te handclen en daervan te disponeeren als met ofte van haere andere vrye en eygene 
goederen enz. (Prot. Not. G. Ypelaer). 

BegravenNieuwe Zijds Kapel 20 Januari 1 690 een bejaert vrijer A b r a h a m Blooteling, 
PlaetS1lijder, compt van de Prinsegraft tussen de Reguliersgraft en Uijtersestraat. f 15.- 

Op huyden den 15 April 16go comp.... 5rs. Gerard Valck, te echtc hebbend Maria Blotelingh, 
wonende alhier (suster van wijle Abraham Bloteling hier ter stede ovcrleden) item Jan Baers, woon- 
achtig tot Purmerend, getrout met Anna Blotelingh, en Abraham Blotelingh, mede wonende 
binnen dese stadt de twee laatste kinderen van wylen Jacob Blotelingh (die een broeder was van 
gemelten overleden A b r a h a m B lot e 1 i n g h,) alle voor haer zelve en noch de voorsz. Gerard 
Valck als voogt over Geertruye Blotelingh, noch minderjarige dochter van den voorsz. Jacob Blotelingh 

. zalf., met den anderen erfgenaemen van zalr, Adriaen Clemens Overschie en Tryntje Jans in haer 
leven echtelingen en haer comparanten grootvader, grootmoeder, overgrootvader en overgrootmoeder; 
en verclaerden sy comparanten machtig te maken den comp. Gerard Valck, speciael omne uit 
de hand ter meesten prijse te vercoopen een obligatie van f 5032 herkomstig uit de nalatenschap 
van gemelte Adriaen Clemens Overschie en Trijntje Jans. (Prot. Not. A. van Santen. p. 78.) 

Ondertr: io Febr. i657. Hendrick Hendricksen Bogaert, van A. out 3o jaren, 
schilder, ouders doot, geass. met Hans Bogaert, sijn broeder, woont op de Reguliersbreestraet, en 
Marritjen Centen, van A. wed. van Jans Jansz van Lubeck, woont als vooren. Zij den 8 Febr. z657 
de weeskamer voldaen (Kerk. huw. prod.) 

Ondertr. i Marty i6o6. Abraham Bolts, van ..... , schilder, oud 25 jaar won. enz. en 
Emmerentie Karels. (Kerk. huw. proc.) 

Ondertr. 20 April 1602. Jaques s Bols, van Mechelen, sclaildcr, oudt XXXIII jaren wonen 
in de Agnietenstrate, geassisteert met Urselken Roybos, zijne moeder en P i e t e r Bols s sijnen 
broeder t. e. ende Judith Marinier Jorisdr., van Antwerpen, oudt XXV Jaeren wonende aent Oude 
Zijds kerkhoff, wier vader Joris Marinier aen den secretaris Mostart sijn consent verclaert heeft. 

(Kerk. huw. proc.) 

Gedoopt 18 Aug. 1605. Oude Kerk. Marytje, dochter von J a k e s B o l, sclziÙler, en Judick 
' 

Maroniers; Lysbet Marnoniers getuige. . 

Ondertr: i5 May i599. P i e t e Bols, schilder, out XXXVI jaren wonende in de Agnete- 
strate, geass. met J a q u e s B o 1 t s en Urselken Roobos, zijne moeder, t. e. ende Catelyne van 
Roye, van Antwerpen, oudt XXI jaren, won. in de Baernende steech, geass. met Michiel van Roye 
ende Barber Monseyn, haer vaeder en moeder t. a. z. (Kerk. huw. prod.) 

Gedoopt Mart 1602. Oude Kerk. Symen, zoon van P i e t e r B o o I, schilder, en Cathalyn 
Roey; Josyntgen Bols getuige. 

Gedoopt 25 Maye 1603. Oude Kerk, Kathelyn, dochter van P i e t e r Bols, sclzilder, en 
Katelijn van Royen; Judith Maronier getuige. 

w 

22 Aug. 16°7. Pieter Bol een kint onder den arm begraven op't hooch choor Nieuwe Kerk. 
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Prent van R. v a n B o 1 t e n, voorstellende S. Lucas zittende te schrijven onder boog, links 
de stier, v. onder en rechts R o 1 a n d e v a n scuspit (sic) C. v. Sichem excudebat. Van 
o. in 't midden: Ut. medicus Sic pictor eras praeclarus : Jesum II vt misten (sic) ostendis; Pauli sic gecta 
(sic) Celebrus 11 i6o8 11 

20 Meert 1652. Salomon van Nieuwlant, van A. oud 26 j. Notg. Publycq, geass met syn vader 
A d r i a e n van N I e u w I a n t, woon. inde Calverstraet, en M a r i a Boo rtens,2) van s'Gravenhage 
out 25 j. woon op de Roosegracht, geen ouders hebbende, geass. met baer suster Margareta Boortens. 

(Kerk. huw. procl.) 

15 Nov. 1653. Comp. voor Johannes d'Amour Dna. Petrus Praelinus, als man en voogd van Juffr.. 
Geetruyd Boortens, Sr. Jacobus van de Does, als man en voogd van Margareta Boortens en Sr. Salomon 
van Nieuland, mede Notaris alhier, als man en voogd van M a r i a Boortens s en die qualiteyt gein- 
stitueerde erfgenamen van Juffr. Maria Pieters, wede. van Sr. Dirc Boortens de Oude. Zy verclaren dat 
de scheiding der nalatenschap van Maria Pieters is afgeloopen, dat onverdeelt is gebleven een grafstede in 
de Groote Kerk te Haarlem, en eenige manuscripten "welverstaende dat onder yder der voorn. comp is 
berustende een somme van vierhondert gulden... door de voorn. Maria Pieters gemaect aen Dirc en Josina 
Boortens. (Nct. d'Amour p. t4.) 

,,M aria B o o r t e n s, huysvrouw van my Notaris, oud 26 jaren, en Margareta Boortens, huysvrouw 
van Jacobus van der Does, oud 22 jaren." 

Amsterdam 3 April 1653. (Prot. Not. S. v. Nieuland p. loo.) 

30 Oct. 1661 stelt juffr. M a r i a Boo r ten s, wed. wijlen Salomon van Neulandt, tot vooghden over 
haar minderjarige kinderen S. Nicolaes Longespee, haar swager, en S. Martin Pietersz. Schrick, hare goede 
bekende. (Prot. Not. d'Amour. p. 142.) 

3 Jan. 1663 comp, juffr. M a r i a B o o r t e n s, wed. van zalr. Salomon van Nieulandt, ende verclaerde 
uyt crachte van den testamente met haer overlede man op den laetsten January 1653 voor my Notaris.... 
verleden aen haere twee onmondige kinderen by den voorn. haere man geprocreert ten overstaen van 
Sr. Jacob Wayer, als oom en bloetvooght van deselve haere kinderen, voor haere vaders Erffenisse te 
bewysen.... de somme van vier duysent twee hondert Carolus gulden. (Prot. Not. d'Amour.) 

I Sept. 1663 comp. Jacob Reyerssoon, sydereeder hier ter stede, ter eenre, en juffr. M a r i a 
B o o r t e n s, huysvrou van Sr. Steven ?Versteegen, sy verclaerde van J. R. gekocht te hebben een 
huys op de Oude graft tot Haerlem voor f 5°00. 
huys 

op de Oude graft tot Haerlem voor f 5000- 
(dezelfde hand als de wed. van Sal. v. Nieuwl.) 

(Prot. Notaris d'Amour. p. 142.) 

25 May 1624. Dirck. Dircksz. Boorten, doctor in de rechten van Haarlem, geass. met zijn 
vaeder Dirck Dircksen Boorten, en Maria Loots 3), out y j. enz. (Kerk. huw. procl.) 

26 Febr. 1650. Jacob van der Does, van A., out 27 jaer, woon. op de Lelygracht, vertoont 
acte van Inteekeninge van hem comparant met Margrieta Boortens, van 's Gravenhage, woon. tot 
Haerlem. 

Ondertr. 12 Aug. 1639. Baerent van Borsem, van Embden, glassehryver, won. op de Egelen- 
tiersgr. geen ouders hebbende, geass. met zyn broeder Cornelis van Borssum, en Susanna le Pluck 
van A., geen ouders hebbende, geass. met haer peete Susanne le Pluc, in de Betanie straet. 

(Kerk. huw. prod.) 
. 2 Sept. 1669. Huwelyksch voorwaarde. Cornelis Pietersz. Quack, jongman toecomend bruy- 

degom, geass. met de eersame Pieter Jacobs en Marrytje Jans, syn vader en behoutmoeder, David 

1) Op een prent door hem uitgegeven voorstellende de kruiziging noemt hij zich: Swollensis. (v, d. K.) 
2) M a r i a B o o r t e n s is in de kunstgeschiedenis bekend door twee etsen, copien naar Rembrandt : 
a. de wegzending van Hagar (B 30) gemerkt met haar monogram, bestaande uit eene saamgekoppelde ML. 
b. bedelaars aan de huisdeur (B. 176). Het exemplaar op het Amst. Prentenkabinet is voorzien van hare handtee- 

kening en het jaartal 1658. 
Beide etsen zijn ongeveer even groot als die van Rembrandt doch naar de tegenzijde genomen. (v. D. K) 
Is de Maria Soutens, die Kiamm noemt, misschien M. Boortens? 
3) Maria Loots, was eene dochter van'Aefje van Campen. Deze Maria en hare kinderen waren erfgenamen van 

Cornelis van Campen bij zijn testament 5 Febr. 1636 voor Not. Sam. Hendricx te Amst. verleden. 
Zij was alzoo verwant aan Roemer Visscher. 
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Davidsz. Tatum syn swager t. e. ende d'eerbare Janneken van Borsom j. d. toec. bruyt geass. 
met d'eersame Cornelis van Borsom en Sophia Kempen, haer vader en behoutmoeder, A n t h o n y 
v a n B o r s o m, haer broeder, en Rutgero van Weert, haer Neeff t. a. z. 

(Prot. Not. P. de Barry. p. 22.) 
- Ondertr: 24 October I67o. A n t h o n i e van B 0 r s s 0 m, van A. schilder, oud 40 jare 

geass. met sijn vader Corn. van Borssom, woont op de Rosegracht, en Anna'Crimpings, van Embden, 
oud 30 jaren, ouders doot, geass. met Janneke Crimpings, haer suster, woont op de Heregracht. 

1671 op den gen September des avonds de clocke omtrent half negen ure testeeren voor Jac. Hellerus 
enz. Sr. A n t h o n y v a n B o r s o m, konstryck schilder, en juffr. Annetje Krimpinghs, echteluyden, 
wonende op de Princegracht deser stede. De langstlevende erfgenaem. Des testateurs vader Cornelis van 
Borsom de legitime portie. (Prot. Not. J. Hellerus. no. 176.) 

I9 Maart 1677. Begraven Westerkerk. A n t o n ij v a n B o o r s s o m, in de Beerestraet 15.- 

Ondertr. 27 Maart I6q.g. P a u 1 u s v a n d e n B o s, van A., fij?rschilder, out 34 j. woon. 
op de Oude Ossenmarct, geen ouders hebbende, en Jacomyntje van de Velde, van s'Gravenhage 
out 28 j. woon op de Princegr., geen ouders hebbende. (Kerk. huw. prod.) 

Ondertr: 9 April 1678. Dirk B 0 s boo m, van Nimwegen, plaatsnyder, out 30 jaar 
Kerkstr. en.... Jans geass. met J a n M a t h y s z K n a a p, haar vader. Zij sijn getrouwdt den 
eersten May 1678 tot Ouderkerck. (Kerk. huw. prod.) 

Zie ook bij H. Appel. 

Ondertr : 24 Sept. 1644. H e y n d r i c k B o s c h, van Dortmond, schila'er en Maria Ransons. 

Ondertr: 10 Oct. 1654. H e n d r i c k A d r i a e n t s e B 0 s coo p, van Zutphen en ald. 
woon. sclailder, out 26 j. geass. met Pieter Jansse, ende Hendrickje Torens enz. (Kerk. huw. proel.) 

Ondertr: 26 Maart I6I Abraham B 0 s s c h a e r t, van Antwerpen, schilder, out 25 jaren, 
won. (23 annis) in de Keyserstr., geen ouders hebbende, geass. met Neeltgen Bosscharts, zijn zuster t. e. 
Dierikjen Dierixdr. oud 20 jaren, won. op de St. Tonispoort geass. met Dirck Elleberts, haer vader. 

(Kerk. huw. pr. 

Ondertr: 15 Aug. 1626 J o h a n B o u m a n, van Straesburgh, schilder, out 24 Jaeren, geen 
ouders, woon. (4 annis) op de binnen Emster, en Anna Bongers, van Wezel enz. (kerk. huw. pr.) 

Ondertr. 2 Juli 1678. F i 1 i b e r t B o e t a t s, van Antwerpen, plaalsizilder, out 23 jaar, op 
de Binnen-Amstel, ouders aldaar, geass. met Joannes Jacobs vanden Abeele, en Joanna Frits, van 
Braams, out 22 jaar, woont als voren, vader tot I3raams, geass. met Juannes Frits, haar broeder. 

Hij teekent: Philibertus Bouttats. 

Ondertr. 9 Dec. I66I. C h r i s t i a n u s v a n B r a c h t, van Eyckensoort ( ?), schilder, oud 
24 j., geass. met ouders consent, inde Oude Tichelstraet, end Lysbeth Adriaens, van A., oud 23 j., 
geass. met haer moeder Grietie Adriaens. 

Begraven in de Nieuwekerk een kint op een baer van Niclaes s d e B r a y, op den 
Nieuwendijck, inde Roos, den aoen Augusti 1602. 2-i8 

Niclaes de Bray, Jonchgesel, inde Roos is begraven den 21 Augusti 1602. 4-7. 

Begraven Zuiderkerk Kerckdodt den 25 Sept. 1652. N i c o 1 a s d e B r a y, Letter a onder 
de banck, 10-13. 

Ondertr: 7 Oct. 1 595. Daniel van Breen, v. Antwerpen, oudt omt. 30? jaren, won. tot 
Dantzigh, geass. met Hans Mercijs en Claerken Bodaens, syn moeder, en Maeyken Bommersum, 
v. Antwerpen, oudt omtr. 23 j. 

Ondertr: 20 Juni 16og. Antonie van Breen Giliszone, van Dordr(echt), oudt 37 (?) j. won. 
op de Oudezyds Voorburgwal, geass. met Mr. (?) Antony Smyters (?) sijn oom, en Marie van Breen 
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Guillamsdr., van Antwerpen, oud 34 jaren, won. in St. Anne dwarsstr. geass. met Gilles van 
Breen en Claesken Bodaens, haer vader en moeder. (Kerk. hwv. pr.) 

Begraven 20 Mei 1618. Nieuwe Kerk. Kind onder den arm van Guilliam van Breen, 
opde Ossenmerct. 

Ondertr: i Juli 1634. Op de acte van Henricus Swalmius, Predt. tot Haerlem, G i l l e s 
v a n B r e e n 1) van Amst, woon. om de hoeck van de Gasthuysmeulensteech, met Hester de Glarges, 
wtten Haege, woon. tot Haerlem. (Kerk. huw. pr.) 

Ondertr. 28 Apr. 1650. J I I I I van B r e e n, van A., wedr. van Hester de Glarges, won. 
om de hoeck by Gasthuysmolensteech en Jannetie van Kessel, van A., out 38 jaer, woon op de 
Coninxgr., geass. met David van Kessel haer vaeder. (Kerk. huw. procl.) 

Gedoopt I I May 1651. Oude Kerk. Een kind van Gill is s van B r e e n en Jannete van 
Beyssel; Davit van Bessel, Anthoni van Breen getuigen. 

Begraven in de Westerkerk 28 Dec. 1677. G i l l i s v a n B r e e n, op de Cingel. 
28 Maert 1679 comp. Sr. Anthony Boursse, wonende binnen Amsterdam, dewelcke verklaerde 

te hebben gezien, geleezen en wel verstaen, den testamente ende codicille by wylen Anthony van 
Breen op den 20 Maert 1649 en den 30 July 165i respective onder de hand gepasseert, mitsgaders 
nogh den testamente van wylen zijne mocder Clara van I3reen, op den 27 Juli 1659 voor den 
Notaris Cornelis Hogheboom en zeecl:ere getuigen alhier verleden. Item de acte van t bewys by 
zynen vader Sr. Jacques den 14 Oct. 1659 ter weeskamer gedaen, voorts den accoorde en transactie' 
tusschen G i I I e s v a n B r e e n, zyne compts. vooght, ter eenre, en zyn gemelten vader Jacques 
Boursse ter andere zyde op den 12 Dec. 1659 opgereght, ende nogh den staet en specificatie van 
de goederen by wylen zynen broeder Jacob Boursse met den doodt ontruymt enz. 

(Prot. Not. D. Ypelaer p. i=9, bl. 113.) 

Ondertr: 28 Augustus 1641. D a n i e 1 v= a n B r e e n, van i1'Iiddelborgh, PIa etsnydcr , out 42 
Jaer, op de Anjeliersgracht, geass. met Anthonis van Breen, syn cousyn, en Maria Bisschop, van A. 
out 35 jaer, geen ouders hebbende, geass. met Cathalyn Serwoüters, haar suster, op de Breestraet. 

(Kerk. huw. procl . ) 

Begraven. Wester Kerk. i May 1665. D a n i e 1 v a n B r e e n, op de Angeliersgraft. 

Gedoopt Nieuwe Kerk. 4 Dec. 1590. Daniel, zoon van Baltes Breen en Susanna van 
Breen syn huysfrouw; en Tanneke Kretser als peet, 

Ondertr: 2 April 1621. Theodore Bleuet, van St. Jean d'Angeli (Fr. stad aan de rivier 
Bontone), schoolmr. wonende 6 annis inde St. Janstraet, Ende Sara van Breen, van Middelburg oud 32 2 
j. geass. mit Saerken Regniere (?) hare moeder, won. in St. Annedwersstraet. ' 

(Kerk. huw. procl.) 

Ondertr: 8 Dec. 1634 Symon van Breen, van Jisp, out 24 j. candidatus theologie, geass. met 
zijn vader Egidius van Breen, won 11/2 j. op de Achterb. wal, en Regina de Bont, van A. out 23 
j. geass. met Geertie Willems de Bont, haer petemoey, woon op de Coningsgr. 

. 
' 

(Kerk. huw. prod.) 

Gedoopt 18 October 1635 Oudekerk, Jan, zoon van Symon van Breen en Regina de Bont; 
Gilles van Breen, Clara de Haas getuigen. 

Ondertr. 4 Maart 1639 Hertnanus Bex, van Ceulen, out 28 j. won op de Keysersgr. geen 
ouders, geass. met zijn cousyn Herman Bex, en Maria van Breen, out omtr. 28 j. won op de Conings- 
graft, geass. met haer vaeder Antony van Breen. (Kerk. huw. procl.) 

Ondertr. 8 Juni 1602. Hans van den Bremde, van Antwerpen, Pasteybacker, wonende in 
de Nes en Sara Marrij, van Antwerpen, won tot Middelborgh. (Extra-ord. huw. prod.) 

1) Op het portret bcschreven bij Bartsch No. 293 (houtsnede van Goltzius) Prentenkab. Amst. staat met een 17e 
eeuwsche hand geschreven Gilles de Breen kunstdrukker van Goltzius. Wellicht grootvader van dezen. (v. d. K.) 

ib 
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Ondertr: 27 Sept 1614. A b r a h a m v a n d e n B r e m d e n, Schilder, van Middelborgh, 
oud 26 jaren, won. (18 anni) in de Nes, geen ouders hebbende, t. e. ende Susanna Smissaert, wede. 
van Franchois Hustart. , 

Ondertr: 1 8 Febr 1612. D a n i e 1 v a n d e n B r e m d e n, van Antwerpen, Sclailder, oud 
25 j. won. inde Nes, geen ouders hebbende, geass: met.... Haelbos en Abraham de Decker, zyn 
vooghden, en Susanna Schreuels, oud 22 jaren, won. in de Bethaniestr. geen ouders, geass. met 
Anneken Hugens, haer stiefmoeder. (Kerk. huw. prod.) 

Gedoopt. i I Oct. 1615 Oude K. Susanna dochter van Daniel 1 v a n d e B r e m d e en 
Susanna vande Bremde; Pieter Elekaert, Kataryn van Doesborch getuigen. 

Ondertr: 16 Juli 1622 Daniel 1 van den B r e m d e n, schilder, van Antwerpen, wede. 
van Susanna Schrijver, won. inde Bloemstraet, en Suster Orbons, van Breedsteede, oudt 23 j geass. 
met Tryn Boijens, haer meue, won. inde Goutbloemstr. (6 annis.) (Kerk. huw. procl.) 

Gepoopt. 3 Dec. 1623 Jeremias, zoon van D a n i e 1 van B r e m d e n en Susje van 
Bremden; Mayke Dechers getuige. 

8 Dec. 1654. Adriaen Rietveldt, coopman, oud 25 j., Jan Hagedoorn, Gezw. maklaer, oud 45 j., en 
C o r n e 1 i Brisee, scliiltltr, oud 3: jaren, alle wonende binnen dese stede, leggen ten verzoeke van 
Sr, Jan Mulder verklaring af. 

(Prot. Not. van Nieuland, p. 205.) 

C o r n e I I s B r i s e, schilder bet. voor vernissen enz........... nt xxv gls. 
(Thes. rek. 1655.) 

Ondertr. 6 Juli 1663. Cor n e 1 i s B r e s e e, van Haerlem, schilder, wed. van Ida Cornelis, ' 
woont op d' Kaysergragt, en Marrike Marcus, van A., oud 18 j., geass. met haer moeder Trijntie 
Jans, woont als vooren. 

Hij heeft den 18 Juli de weescamer voldaen. ' 
(Kerk. huw. procl.) 

Ondertr. 24 Febr. 1651. A b r a h a m van den B r o e c k,. van A., out 34 j., plaetmyder, 
geen ouders hebbende, won. om de hoeck van de Berenstraet, ende Mayke Christoffels, van A., out 
28 j., geass. met vader Christoffel Coenraetsz, won. aent Oudesyts kerckhoff. 

(Kerk. huw. proc.) 

3 Oct. i65 r. Mutueel Testament van A b r a h a m v a n d e n B r o e c k, plaetsilyder, en 
Mayken Christoffels, poirter en poirteresse deser stede zijne huysvrou. 

(Prot. not. P. de Barry, p. 163 bl. i 60.) 
' 

Begraven. Nieuwe Zijds Kapel. 6 Febr. 1 7 08 . Een man, E 1 i a s van den B r o e c k, 
nlr. konstschilder, compt van buyten de Uytrechtse-poort op den Amstel voorbij de Bergevaarders- 

, kamer. 15 - - 

z April 1 708. Een vrou, Maria Leenarts, wed. van E 1 i a s van den Brock, in syn 
leeven k01lstsdtilder, compt van buyten de Uytrechtse-poo rt op den Amstel voorby de berger 
vaarderskamer. 15 - - 

Gedoopt. 12 September 1 649. Noorder Kerk. J 0 h ann e s, zoon van Bastyaen de Broen 
en Neyltien de Broen-, Pieter de Ram en Marya de Ram getuigen. 

12 Novemb. i 677. Johannes, s d e B r o e n, van A. plaatsnyder, out 28 jaar, op de Prin- 
cegragt, geass. met Bastiaan de Broen, zijn vader, en Anna Hasewinkel, van A. out 20 jaar, op de 
Noordermarct, geass: met Gerrit Hasewinckel haar vader. 

Ondertr: 8 April 1684. G e r r i t d e B r o e n, van A. plaatsnyder, out z5 jaren, op de 
Prinsegracht, geass. met syn vader Bastiaen de Broen, en Dorothea van Akerlaken, van A. out 26 = 

jaeren, woont als vooren, geass. met haer moeder Elisebet Bruyningh. 

Gedoopt 22 Nov. 1684. Noorderkerk. Johannes zoon van Jan de Broen en Marike de Broen; 
Trintien Gerrits, getuige. , 
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Zwarte kunstprent van R. B r o o k s h a w. 

De Melkboer. Voor een huis, waaruit een bakker door zijn hoorn de aanwezigheid van warm 
brood te kennen g eeft, staat een melkboer, die aan een bij de emmers zittende vrouw melk verkoopt, 
terwijl een andere vrouw geld staat te tellen en een jongen met een stuk geld en een kruik ter 
rechterzijde staat, een tweede jongen wijst met de hand naar den bakker. Van ond. links J. Steen. 

In het marge. 
C. Roos, Excut. Amsterd. en Grave a Amsterdam par R. B r o o k s h a w 1779. 

Ondertr: 26 Juli i659. Corn. v a n d e r B u r g h, wt Hage, Be hilder, out 19 jaer, geass. 
met Neeltje Corn. syn moeder, woon inde Runstraet, en Annetje Hendr. Riers, van A. out 24 j. 
geass. met haer vader Hendrikz. Riers, woon. inde Carnemelcksteegh . (Kerk. huw. proc.) 

27 Juli 1654 compareerden voor Sal. v. Nieuland enz. S r. H e n d r i c k v a n d e B u r g h, 
,schilder elt kiiiisibe7uaarder van de overleedene Gravin van Arondel en Zurey, oud 40 jaeren 
Juffrou Laura Interbatelo, seine huysvrouw, oud 30 jaren en Sr Willem Moene, Ebbenhoutwercker in 

' dienste van haer hoogh gedachte Execellentic, oud 32 jaren, Ende hebben ten versoucke van Dnus 
Arnoldus Schoonhove, predikant tot Abcoude verclaert... dat alle de tapijten en goude leeren, die . in de beneeden camers hingen van het huys op den Cingel bij den reqt. aen hoogh gedachte 
Gravin verhuurt, ten tijde als deselve haer hooghgedachte excellentie in hetselve huys metterwoon 
quam en ten tijde als deselve tapijten en gouden leeren door twee manspersonen hen getuygen 
on(bekent) uit het voorsegde huys wegh souden gehaelt worden, int selve huys op Clampen in de 
muuren nagelvast waren... dat oock de schilderijen, die in 't groot salet boven de tapijten voort 
tot de soldering de muur bekleeden, nagelvast waeren. 

Uit de getuigenis van Trijntje Tames blijkt verdcr, dat de tapijten en gouden leeren in het bij- 
wezen en door ordre van den curateur Elbert Huybertse. Krieck sijn weggehaald. 

(Prot. Not. v. Nieuland p. 205.) 

6 Juni 1626. Jan Gerritsz. l3ruyn, coopman te Enkhuizen, 29 j., ten verzoeke v. Willem Watson, 
Engelsch koopman alhier, verklaart dat in zijn schip de Hope, laatst komende van Civita Vecchia, 
door Willem Langhorn, Engelsch koopman te Liorno, te C. V. aan boord zijn gebracht 4 kisten 
schilderijen ten name van Z. Co. Ma. van Groot-Brittannien en 29 kisten met steenen en schilderijen 
ten name van den grave van Arundel, om ze in Engeland uitteleveren. Hier aangekomen beloven 
met ander gelegenheid naar Engel. te zcnden. (Not. Jos. Steyns (int pak W. Cluyt.) 

Verklaring dat Luis Quyckelenbergh, uit Indi? gekomen en daar goede fortuin gemaakt heb- 
bende, van den viscount de Staffort in beleening genomen had, juweelen rakende 't sterfhuis van 
Arundel waarbij, paternoster met juweelen bezet, de orde en gouden staf van Arundel voor io,ooo gl. 
waarmede de viscount zeer tevreden was, 16 Juni 1659, (Not. J. Q. Spithof bl. 154.) 

Henry Crow, engelsch edelman en Colonel, gemachtigde van Henry Houwart, grave van 
Arundel substitiueert. Corn. Back proc. te Utrecht. 19 Juni 1659. (Id.) 

Ondertr. 20 Nov. i66o. W i 1 h e 1 m u s L u d o 1 f u s B ü sin c k, van Munden, schilder 
out 25 jaer, de moeder aldaer, woont tot Utrecht, en Maritje Ryxen, van Marienborgh, out 21 jaer 
ouders tot Utrecht, woont in de Capelsteech. 

De geboden syn tot Uytregt overhindert gegaan. (Kerk. huw. procl.) 

Ondertr. 23 Febr. 1625. P o u w e 1 s B u y 5 de J o n g e, schilder, wonende op de 
Koningsgraft, en Lysbeth van der Voort, in de Nes. 

Meyndert A. Buytendyck, sclaih'er, oud 40 j- Acte van 4 Mei 1653. 
, (Prot. S. v. Nieuland p. 199.) 

. 
. C en K. 

' 

"Op 't af beeltsel van Juffr. Emerentia van der Gracht, Geschildert door A d a m K a m e r a r I u s . 
,,Dit is Emerentia: het zichtbaarlijke deel, Getroffen door de swier van K a n> e r a a r s penseel" 
enz. J. Serwouters, in Holl, parnas i 66o bI. 55. · 

, Te Naarden in 't Burger-weeshuis bevindt zich een regentenstuk van dezen meester. 
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Ondertr. 9 Februari 1647. G o v e r t C a m p h u y s e n, van Gorkum, schilder, out 23 jaer- 
woon. op de Lindegracht, noch een moeder hebben., geass. met syn broeder R a p h e 1 C a m pi, 

' 

h u y s e n, en Nelletie Francken, van A., out 20 jaar, woon. op de Roosegracht, geass: met Anthon, 
Francken, haer vaeder. 

' 

Begr: 22 2 Juni 1648 in de Nieuwe Kerk. Een kind van G o v e r t C a m p h u y s e n 
. 

inde Roosestraet. 

Ady primo Martii 1662 in de Remonstr. Kerk publiek gedoopt. Catalyntje, 't kint van 
G o v e r t C a m p h u i s e n en Elisabeth Cramers. 

Begraven. Nieuwe Kerk. 4 Juli 1672. G o d e f r i d u s Camphuysen, opde Oude 
Schans f 8 : - 

Ondertr : 14 May 1678. G o v e r t C a 111 p h u Y s en, schilder, van A., out 20 jaar inde 
Beerenstraat, geass: met Lysbeth Cramers, syn moeder, en Martyntje Reyniers de Coester, van 
Leyden, en daar wonende. 

Ondertr: 20 Febr. 1627. J o c h e m C a m p h u y s e n, van Gorkum, out 25 j., geen ouders 
' 

hebbende, schilder, geass. met R a p h e 1 C amp h u y s e n) zyn broeder, woon. (6 annis) over ? de 
Gasthuysmeulenbrugh, en Heyndricke Jacobs, out 20 j., geen vaedr hebbende, geass. met haer 
moeder Harmtie Hendrix, woon. aen de Heiligewechpoort. 

Dese persoonen zyn getrouwdt den 7 Meert 1627 tot Sloterdyck, door M. Meursius 
Predt. aldaer. (Kerk. huw. procl.) . 

Begraven. N. Z. Kapel. 21 1 Jan. 1659. Een man J o c h e m C a m p h u y s, Schilder, ` comt van het water, bij die vrouvensteegh, int witte klaverblat ; 2 kinder f io : 13. 

Ondertr.. (24 Oct 1626). R a p h e 1 C a m p h u y s e n, van Gorkum, schilder, out 28 jaer, 
' 

won. op de Coninxgr., voort 2e gebot sal des vaeders consent moeten blyken, en Machtelt Cros6 
van Hersberghe; out 32 j. geen ouders hebbende, geass: met haer nicht Sophia Rannix, won. als 
voren. 

. Aant: Govaert Raepheisz. Camphuizen, de vader, verclaert te consenteeren in 't huwel. voorz. 
Nota dat dese personen getrouwt sijn tot Sloterdyck den 15 Nov. 1626 door Matthyas 

Meursius predr. te Sloterdyck. (Kerk. huw. procl.) 

Begr. Nieuwe Kerk. 23 Oct. 1657. R a e p h e 1 C a m p h u y s e n, op de Keisersgraft 
I f 10, 13 k. 

. 12 Januari 1663. Comp. Sr. Arent Arentsz Loefs, Nots. en Abraham van der Cappe, schtlder, 
als vooghden bij testament ende codicille van Maria Harmans zalr., in haer leven huysvrouw van 
Jan Hendricks. over haer onmondige kinderen. (Prot. Not. J. Hellerus p. 157.) 

Ondertr: 3 Juli 1665 s A b r a m v a n d e r C a p p e n, van A., sclailder, wed. van Bartie 
Adams, woont op de Loyersgracht, en Marretie Adams, van A., wed. van Jan Hend. Gesterhoorn, 
woont opde Blomgra.cht. * (Kerk. huw. prod.) 

7 Sept. 1 599. P i e t e r v a n d e K e e r e, van Gendt, plaetsn?ider, oudt XXVIII jaren, ' 
woonende opt Rockin, geass : met Jan Jansz Burt, sijn stiefvader, ende Anna Burts, van Gendt, 
oudt XVIII jaren woont ter selve plaetse, geass. met Jan Burt haer vader t. a. 

(Kerk. huw. lmocl.) 
' 

Gedoopt. I Jan. 1606. Oudekerk. Susanna dochter van P i e t e r van den K e ere 
en Anne Burt; Gilles van der Leyden, Coleetje Loudynse Suysanne Bint, getuigen. 

Gedoopt. 2 Nov. i6o8. Oude Kerk. Pieter zoon van P i e t e r v a n d e Fl e e r e n 
Anna Bort; Lysbeth Joosten dr. getuige. 

Gedoopt. 17 Jan: 1621. Anna dochter van P i e t e r v a n d e n K e ere en Anna Burt; 
J a.n Jansz. getuige. 
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Ondertr: i o Meert 1623. P i e t e r v a n d e K e e r, van Gent, plaetsnyder, wede. van 
Anna Beurt, won. aende Beurse, en Anna Winnens, van Gent, wede. Jelis van Eyck, won. tot 
Hoorn, alwaer de gebooden mede gaen moeten, verclaerende jaer wed. geweest te hebben. 

(Kerk. huw. procl.) 

. 16 Maert 1610 had C o r n e l i s K e t e schilder, cloeck ende gesont van lichaem, bij codicil 
. bepaald, dat Aeltgen Jans, sijn huysvrouw, naer sijn overlijden sal bewonen het noorder gedeelte 

van sijn huys cnde erue staende op de oude Sijts Voorborghwal tegenover d'oude kercke, gelijcke 
't selue bij Jan Aertsz, sijn voors. huysvrouwen vader, jegenwoordelick bewoont wert, voor 72 gulden 
des jaars, ende dat haer leven langh gedurende, oft so sy Aeltgen Jans totte deselve woninge 
noch begeert te hebben de camers daerboven, responderende tot int opperst van den huyze, zijnde 
daermede de minste hclft van sijnen huyse, sal sij al 't selve mogen bewonen voor de somme van 
120 gulden 'sjaers: verder bespreekt hij haar, als Andries eerst overleed, van diens natelaten ' 
goederen van hem K e t e 1 gecomen, de vruchten en renten en na haer overlijden sal alles komen 
aen des Codicillants naeste erfgenaemen. Actum t'Amst. op de weescamer in presentie van Herman 
Jans en Hans Heylinc clerk, als get. 

zq. Nov. 1610 testeert K e t e 1 sieck te bedde liggend, als volgt: 
Hij verclaerde also Aeltgen Jans, zijn huysvrouwe, eenige dagen geleden tsijne huyse . met Pieter Woutersz, sijn cosijn, woonachtich ter Goude, redenen heeft gehadt aengaende waer 

Andries Ketel de voorschreven comparants sone soude bl)7ven ende mogen onderhouden werden 
ingevalle hij comparant hem mochte comen te ontvallen ende te overlijden den voorsz. Andries 
Ketel noch in leven sijnde, ende bij den voorsz. Pieter VVoutersz daerop geseyt werdt, dat hij hem 
t' sijnen huyse nyet en soude begeren te houden om drye hondert Car. guldens des jaers, water- 
omme hij comp. den voorsz. sijnen sone naer sijn overlijden willende versien, ende hem van een 
goede plaetse versorgen, is overeengekomen met Aelgen Jans, sijn lieve huysvrouwe, dat zij in dat 

. geval voor Andries zal zorgen en daarvoor 300 Car. guldens zal ontvangen uit de vruchten van 
Andries goederen zo van vaders als moeders sijde gecomen. Verder bepaalt Cornelis dat Aeltgen 
boven 't gene bij codicil van 16 Maert 1610 was bepaald, na Andries dood de helft zal hebben 
van al 't gene Andries sal nalaten, ende van hem comp. geerfd had. In de andere helft van die 
goederen zal komen Marigen Jacobs, wonende tot Utrecht, oft haers gebrekende hare kinderen voor 
twee dcrde deelen ende sijne neve Pieter Woutersz. wonende ter Goude, een derde deel ende 
de kinderen van Gerrit Govertsz, zijn broeder, te samen in de twee derde deelen van 't resterende 
derdedeel, hem mede in dyer voege sijn voorsz sone substituerende. 

Hierenbouen heeft hij comparant sijn voorsz. huysvrouw Aeltgen noch gelegatert ende bespro- 
ken de schilderije bij hem comparant llld dacynz, 7/iJzgerell tilde zloet alkell gelllaect, daerinne 
hij comparant hem selfs geconterfeyt heeft, ende bij aldien hetzelfde stuck bij den genen dien 't 
gecoft heeft, nyet gehaelt en werdt, ofte indyen den 't voorn. stuck compt halen zal sijn voorsz. 
huysvrouwe de helft van de cooppenningen genyeten en :e de ander helfft in sijn boedel gebracht 
worden, ... Actum te Amsterdamme ten huyse van den voorsz. Mr. C o r n e lis K e t e l, staende 
op de Oudezijdtsvoorborchwal in presentie zijn d'eersame Heyndrick van Kempen, coopman, ende 
Steven Jansz Scharm, apoteker. (Prot. Not. S. Henrix p. 194 bl. i9i.) 

21 Dec. 1610 maakt Ketel 1 een test. voor denzelfden Not. 
» Compareerde d'eersame Mr. C o r n e I I s K e t e l, mijn goede bekende, sieckelyck van 

lichaem ende te bedde liggende. Hij institueerde tot sijn universeele erfgenamen Andries 
Cornelisz sijnen sone, ?in d'een helft, ende Acltgen Jans, zijn huysvrouwe, in de andere helft.... ' 
ende dat so om de goede affectie, hulpe, bijstandt ende groote diensten hem Testateur bij de 
voorschreven Aeltgen Jans, zijn huysvrouwe, so te voren als nu in sijn siecte en ongeval hem 
bewesen ende noch te bewijsen, als mede om de moederlycke affectie, dienstbaerheydt ende ' 
moeyte gedaen ende betoont aen den voorschreven Andries, zijnen zone, ende willende voorts - 
mede den voorschreven Andries sijn sone naer sijn testateurs overlijden voor so veel in hem is 

. versien ende versorgen van een goede plaetse, daer hij zou mogen wonen en blyven, hebben goet 
tractement ende toesicht, ordonneert ende begeert hij Testateur, dat de voorschreven Andries,sijnen 
sone, naer zijn overlijden sal blyven wonen bij de voorschreven Aeltgen Jans, zyn huysvrouwe, (die . hij seyde daertoe bewillicht te hebben) mits voor zyn cost, cleederen ende onderhoudt genyetende ' 
ende haer toevoegende alle de vruchten ende renten, die van deszelfs Andries vaders als moeders ') 
erf zullen procederen, verder bepaalt Ketel, dat als Andries voor Aeltgen overlijdt, dat zij dan erven 

1) Hij was dus voorzoon. Ketel teekent niet, was zijn hand misschien sedert 16 Maart 1610 verlamd. 



75 

sal de goederen, die Andries sal nalaten en van hem had geerfd, verder heeft Aeltgen van hare 
sijde aan Cor n e 1 is s K e t e 1 gemaeckt, als sij eerst mocht overlijden, de 100 Car. guldens, die , 
bij de huwelyckse voorwaerden besproken syn te sullen ontfangen van de 1600 guld. capitael die 

. zij Aeltjen Jans in huwelyck heeft gebracht, zoodat Corn. K e t e 1 overlevende, die niet sal 
behoeven uit te keeren aen haer vadcr of naeste vrunden.... Actum te Amst. ten huyse van 
testateur op de Oudesijdtvoorburghwal in presentie van Hendrick van Kempen en Mr. Heyndrick 
de Kyser, architect dezer stede, den 21 December 1610 op den noene ten twaalf uren. 

. Aelgen Jans. . Hendrick van Kempen. 
, Henrick de Caisar. 

(Losse acte in't Protocol Not. S. Henrix p. 194 bl. 85.) 

den name des almachtigen Amen. Bij dezen openbaren Instrument zij kennelyck dat 
in den jare onzes heeren 1613, den 3 Novembris ten 3 uren verscheenen is en compareerde . voor mij Salomon Henrix, not. publ. t'Amsterdam enz. d'eersame Mr. C o r n. K e t e l, schilder, 
mijne goede bekende, hoe wel swack van lichaem overmits sijn beroertheydt in stoel zittende, 
nochtans gesont van harten enz.... dewelcke verclaerde bij forme van donatie inter vivos voor 
hem en sijn erfgenaemen voor. altijt ende onwederroepelyck gegeven te hebben aen Aeltgen Jansdr. 
sijne lieve huysvrouwe, omme de goede hulp en affectie en liefde hem ende Andries sijnen sone 

_ (corts overleden) gedaen en bewesen, ende tot haer seer groot ongemack, onruste ende moeyte 
hebbende tot nog toe so by dage als by nachte hem comparant in syn gebreckelyckheyt geassisteert 
en byghestaen en noch hem comparant te doen en te bewysen, als oock omme andere goede redenen 
zijn gemoet daertoe porrende ende bewegende, gelyck hy haer Aeltgen Jans onherroepelyckcedeert 
ende geeft mitsdesen alle sijnc goederen roerende en onroerende, actien (enz.) sonder voor hem 
daervan yets te behouden ... Voort comp. de voorsz. Aeltgen Jans... heeft de voorsz. donatie 
geaccepteert enz. Actum ten huyse van den donateur op de Oudesijdsvoorborchwal tegenover .' 
d'oude kerck. In pntie van de eersame Hendrick van Kempen, coopman, en Mr. Heyndrick de ' 

Keyser, architect. (Geen handt. van Ketel, wel van de anderen.) 
Den 3 November verklaart Aeltgen Jans, dat sij de donatie slechts aanneemt voor zoover de 

eigendom overgaat na Ketels overlijden. 
(Protocol Not. S. Henrix p. 19s ) 

12 Nov. 1613 comp. Aeltgen Jansdr, huysvr. v. C o r n. K e t e l, en maakt haer test. waarby 
sy aan haer man 't vruchtgebruyck maekt van alles wat sy nalaten sal; verder bepae:t sy, om hem in 
syn beroerdtheyt en swaeckheyt des lichaems gocd hulpe te versekeren, dat Gijsbertgen Jans, hare . 
suster, die beloofd had hem te willen verzorgen, zoolang sij ongchuwt is, by haer man C o r n. 
K e t e 1 zal comen inwonen, en benoemt sy dese suster tot haer erfgenaem, oft haers gebreeckende 
institueert sy Jacob Dircks haren soon, in sijns moeders plactse; Gijsbertgen Jans comp. en stemde 
toe om hieraan te voldoen. (Prot. Not. S. Henrix p. 195 bl. 62.) 

13 Nov. i6t3 comp. Corn. Ketel, schilder, overmits syn berocrtheyt in stoel sittende, en appro 
beert syn donatie inter vivos den 3 Nov. gemaakt en benoemt Aeltgen tot sijn universeele erf- 
genaem en substitueert als zoodanig haer suster Gysbertgen Jans. 

Ondertr: 3i 1 Dec. i672. J a n J a n s z. v a n C e u 1 e n, schilder, out 2 j., ouders doot, 
geass. met Roeloffs Albertsz., inde Loyersstraat, en Annetje Roeloffs, van A., wedu van Pieter 
Pardon, als vooren. 

Sy weescamer voldaan, den 12 January i673· 

Gedoopt: 25 5 Maart 1607. Kornelis zoon van H e i n r i c k de K e y s e r, slads steelt- . 

?aouwer en Byken Pietersdr.; Kornelis Danckers getuige. 

, In den Naeme des Almachtigen Amen. By desen openbaere instrument sy kennelyck, dat in 
den Jaere ons Heercn XVIe Een en twintich den 15 November, savonts te negen uren, compa- 
reerde voor my Salomon Henrix, Notaris enz. d'Eerbare Barbara van Wildere, weduwe van wylen 
H e y n d r i c k d e K e y s e r, in syn leven Architect ende steenhouwer deser stede. myne goede 
bekende, sieck te bed leggende .... dewelcke .... eerst .... heeft te niet gedaen alle andere 
uyterste willen ..... en heeft gepraelegeert ... Machteltgen, haere dochter, alle de cleederen 
linnen en wollen, t haren lyve behoorende ... met noch twee dosyn nieuwe servetten ende het 
bedde daer sy testatersse op slaept met syn peluwe en de toebehooren; Ende voorts mede 
gewilt ende geordonneert, om redenen haer daer toe moverende so sy verclaerd, dat haren sone 
P i e t e r d e K e y s e r zal voor uyt hebben, endue behouden, sonder eenighe teghendeelinghe a/le 
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de modellen, patroonen, papieren, teyckeningen cnde bootseersels, met het gereetschap daer toe be-. 
, . hoorende, by sal: H e y n d r i c k d e K e y s e r, zyn vader, nagelaten, uytgeseyt de navolgende ' . beelden als  cn Cupido met de Psyche, het conterfeytsele van zyn Excie. den Prince van Oraignen 

; 
' 

h(oogloffelyker) m(emorie), vyff gebootseerde kinderkens, den Mercurius, een paertken, den Lao- . choon, drye gebootseerde Anathomien van Menschen, en 't model van de begraeffenis van de 
. voorsz. zyn ExCie van Oraignen, mits conditie, dat den voorsz. Pieter, haren sone, daer teghen ' 

gehouden sal syn tot voordeele van haren gemeynen huyse ten effecte te brengen met zynen 
arbeydt de begraeffenisse vande voorsz. zyn Exeil. van Oraignen tot Delff met oock het beeldt van ' Erasmus metten toebehooren van dyen voor soo vecl aen dc respective stucken noch souden 
moghen resteren op te maecken sonder meer; Ende alsoo Marie, hare dochter, is uytgegeven ' ende ten huwelycke besteedt, sonder dat hare andere kinderen daertegen yet hebben genoten, soo 

, wil ende ordonneert zy testatersse, dat elck van hare ongehuwde kinderen daer tegen zullen ver- 
goet worden elx met drye hondert gulden eens, die sy sullen vooruyt den boedel trecken voor 

_ ende alleer de voorsz. Maria mede tot eenige deelinghe sal mogen komen; Ende in hetgene dat 
zy Testatersse meer sal nalaten heeft sy genomineert .... mitsdesen haren ses kinderen in 
ge ycke portien ende gedeelten als te weten, de voorsz. Maria, Pieter, Thomas, Machteltgen, 
Willem en Heyndrick of desselfs kinderen by representatie van haer ouders, begerende dat zy te 

. zamen in goede eenicheyt ende vruntschap zullen de zelve goederen parten ende deylen, .... 
actum tot Amsterdamme ; er woonhuyse vande Testatresse staende op de hoeck van de Groene 
Borchwal, In presentic van d'eersame Cornelis Canter, ende Jan Arentsz. borduyrwercker als, 
getuygen. (Prot. Not. S. Henrix p. 198.) 

Ondertr. 8 Augustustus 1625 5 P i e t e r d e K e y s e r, van Amsterdam, Stads-stee?zhouwer? 
wedr. van Magdalena Geens, won. op de Groene Burghwal, t. e., en Magdalena Jacobs, van A., 
oud 19 jaeren, geass. met haer suster Clara Jacobs, won. op de Egelantiersgracht. (Kerk. huvr. pr.) 

Ondertr. 22 2 Oct. i63g. P i e t e r d e K a y s e r, van A, wednr. van Magdalena Jacobs, 
won. op de Brouwersgr., en Catharina Begyn, van A, wed. van Esaias de la Tombe, woon. inde 
Runstraet. (Kerk. huw. pr.) 

15 Febr. 1641. De heeren Regerende Burgem. ende Tresoriers sijn geauthoriseert, om met 
Mr. P i e t e r d e K e y s e r, statsstemhouwer, te handelen aengaende de aenneminghe van sijn 

huys ende erve, gelegen bij het Staelhoff, mitsgaders om 't selfde gedaen alsdan te approprieren 
tot een staelhoff voor de verwerijen van sayen etc, (Res. van Burgemeesteren.) 

Willem d e K e y s e r draagt op aan Wouter Gerritsz Leyten, een huys en erve staende 
op de Nieuwesyds Oostervoorburgwal, daer lendenen van sijn off geweest hebben Claes Moyart, 
aen de noordsijde, ende de erfgenamen van Reynier Engelen, aen de suytsijde, streckende v66r 
van de straet tot achter aen Jan Hermansz Bock. - P i e t e r ende T h o m a s d e K e y s e r 
mede comparerende waren borgen. 31 Met i 65 a. (Kwijts. A A., 163.) 

Ondertr. 23 Juni 1668. Paulus s Keyser, van A, schilder, oud 25 j., geass. met sijn 
vader Jan Keyser, woont in de Laurierstr., en Meertyntie Leurs.. 

Ondertr. 24 Julio r66o. D a n i e Christoffel, van Valenciennes, sclailder, out 40 j., 
ouders doot, geass. met Dominicus Janse, woont in de Hooghstraet, en Catarina Gabriels, van 
Hoesum, out 26 j., enz. - (Kerk. huw. pr.) 

Deze personen sijn op den 8sten ugusti 1660 tot Buycksloot getr. 

1647 I I April. Testament van Styntje Cornelisdochter, huysvrouw van S y m o n K i c k, 
sclailder; poorteresse deser stede. Zij approbeert haar testament van 2o Dec. 1633 met haar voorn. 
man voor dezen Not. verleden. Zij woonde m Apr. 1647 in de Coninxstraat. ' 

(Prot. Not. L. Lamberti. p. 11 .) 

Ondert. 5 Mei i66i . Cor n e 1 is s K i c k. van A, out 27 jaeren, sclailder, geass. met sijn 
moeder Styntje Carnelis Duysker, wed. van Simon Kick, woont inde Koninghstraet, ende Cornelia 

Spaeroogh, van A, out 24 j., geass. met haer vaeder Harmen Chesz Spaeroogh, woonende . 
inde Nes. (Kerk. huw. pr.) 
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Ondertr. 21 1 Dec. 1674. C o r n e I I s Kick, van Amsterdam, oudt 41 jaren, schilder, 
wedr. van Cornelia Spaeroogh, op de Uytersetraet, ende Maghteltie Dirkx, van Leyden, wed. van 
Andries ter Huysen (?), op de Nieuwendijck. 

Ondertr: 5 April 1680. Johannes s K I p, I) van A: plaatsnijders, out 27 jaren, op de 
O. Z. Achterburgwal, ouders doot, geass: met Claas van Scheyden, en Elisabeth Breda, van A., 
out 24 jaren, op de Bierkay, geass : met Elisabeth Asselyn, haar moeder. , 

Begraven: Oudezyds Kapel. 5 Juli 1643. A b r a h a m C I a e t s e n, sclzilder, gekomen vande 
Nieuwe Marckt f xo : 13. 

Ondertr: 29 Juni 1663. B r o e r C 1 a e s z. van A., schilder, out 22 jaer, geass. met syn 
moeder Annetje Broers, woont inde Tichelstraet, en Marretje Claes, van A., out 20 j. 

(Kerk. huw. pr.) 

Ondertr: 21 Jan. 1621. Dirk C I a e s z. schilder, oud 92 jaer en Aeltje Jans. 
(Kerk. huw. pr. ) 

Begraven Nieuwe Kerk. 17 7 =juli 1602. Van P i e t e r C I a e s z . buyten byt Backhuys, een 
kint op een bvr. 

Begraven Nieuwe Kerk. 6 April 1604. Van Fitter r C I a e s, by het Grotte backhuys, 
een kint onder den arm. 

Gedoopt 13 Aug. i6o6. Oude Kerk. Annetje dochter van P i e t e r C I a e s z. schilder, 
en Mary Pieters; Heinrich Jansz. van Gengeren, Pouwels Teset. Aeriaen van der Geest, getuigen. 

Gedoopt 6 Aug. 16°9 Oude Kerk, Paschijn kind van H a n van K 1 e e f, schilder, en Lysbet 
Schrijvers; Pieter Molijn, Lyntgen Heinrixdr. getuigen. 

° 

Ondertr: 14 Febr. x65q., F e r d i n a n d u s de K I e r c k, van A., schilder, out 2I 1 j. 
ouders doot, geass. met David de Kerck, sijn broeder, woon. op de Leliegracht, ende Gerberighje 
Gerrits, van Jeveren? out 23 j. ouders dood, enz. (Kerk. huw. pr.) 

Ondertr: 27 Maart 1655 J a n T a c o b s e K 1 o e c k, van tl., Plaalsnifder, out 30 j. geass. 
met Jacob Janse Kloeck, sijn vader, won. op de Nieuwendijck, en Josina Kocks, van Woerden, out 
21 j. geass. met Jannetje Jelmers, woon op 't Rockin, enz. (Kerk. huw. procl.) 

. 

Jannetje Abrahams, weduwe van G e r a e r d K o e c k, salr., in sijn leven plaetsnijder, 
wonende binnen dezer stede, machtigt Hendrick Vink, procareur, om van Pieter de Porck, tot 
Wesop woonachtig, te eysschen... betalinge van no gls. ter zake van verteerde kosten t'haren 
huyze genoten. 25 Sept. 1649. (Jannetje Abrahams kon niet schrijven). 

(Prot. Not. v. Nieuland, p. 196 bl. 212.) 

16 Juni 1663 testeert Maria du Gardijn, huysvrouw van Albert t J a n s e n C 10m p, 
schilder, wonende in de Reestraat, zij 1-ilaakt haar man universeelen erfgenaam. -, 

(Prot. Not. J. Hellerus, p. Is7 .) < 

Tot Amsterdam is op den 20 December 1688, een persoon genaemt Albert t K 1 o m p, 
' 

Schilder, out omtrent 70 jaren, tegen den avont uyt sijn huys gegaen, en sedert nooit meer 
vernomen, waerom geoordeelt wert verongelukt te wesen. Gem. persoon, is kort en dik, heeft 
een lichte lakense rock aen, en een geknoopt dasje om den hals. I)ie deselve, 't sij levendig of 
doot, weet aan te wijsen, adresseere sich op de Oude Wael 5 a 6 huysen van de Mont Albaens 
Toorn, boven het wapen van Medemblik, sal eerlyck geloont worden. 

Amst. Saturdagsche courant van 12 Febr. 1689. (Mededeeling van den Heer v. d. Kellen.) . 

1) Dat hij in 1697 te Londen was, blijkt uit een ets van de Deensche Kerk aldaar. 
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Ondertr. 18 Mey 1641. Y s a a c k C o e d y c k i), van Leyden, out 24 jaer, won. tot Leyden, 
en Sophia de Solemne, van Aernhem, wede. van Gedion Bouwers, woon, op de Roosegraft. 

(Kerk. huw. pr.) 

Gedoopt Nieuwe Kerk, 20 Oct. 1644. Sophia, dochter van I s a a c k K o e d y c k, en 
Sophya de Solemne; Antony Luit en Clare de Solemne, getuigen. 

' 

Sr. Jonas Coedyck, out omtrent XXXVIII jaren, verklaart ten versoecke van Anna Baertsteen, 
van Hoesem, in Holstein, dat zij in 1668 te Amst. getr. is met Frans Kerckhoff. 13 Juni 1669. 

,> , (Not. J. Snel, p. 231.) 

Testament t van ig Juni 1652 2 van A b r a h a m u s C o n r a d u s, plaetsnyder, en Dirckje 
Jans van Bampt, Echtelieden, burgers en inwoonder alhyer. Zij verklaren tot hunne erfgenamen 
in te stellen: Abraham, Jo(ann)es, Sara en Catharina Abrahams, haere kinderen, de langstlevende 
zal echter de beschikking over de goederen houden .... Aldus gedaen ten woonhuyze van de 
testateurs in de Pieter Jacob dwersstraet, (De vrouw kan niet schrijven). 

Ondertr. i g Oct. I 65 2 . A b r a h a m C o e n r a d u s, van A, plaels?,tyder, wedr. van 
Dirckie Jans, won. in de Pieter Jacobdwarsstraet, en Anna. van Cotensteijns, van Uytrecht, out 
34 j., op de Vijgendam. (Kerk. huw. proc.) . 

Ondertr. 3 Febr. 1624 F r a n s K o e r t e n van Hamburg, sclailder, o4t 24 jaer, geass. 
met Griete Fransen, zijn moeder woon. op de Coninxgracht, en Lysbeth Claas, out 21 j. geass. 
met Claas Jansz, haer vader, woon. op 't Uyterseveer. (Kerk. huw. pr.) 

Gedoopt z5 Juli i6z7, Oude kerk, Claes, zoon van F r a n s C o e r t s z., afsetter, en Lysbet 
Claes; Engeltje Evers getuige. 

Gedoopt 27 7 Nov. 1640 Claes en Grietje, kinderen van F r a n s C o e r t e n en Lysbet 
Claes; Jacob Teunisz, Katelijn Goossens getuigen. 

Ondertr: 3o April 1644 F r a n s C o u r t e n, van Altena, caerta/zetter, wedr van Lysbeth 
,Claes, won. op de Egelentiersgracht, en Annetie Blijcourt, van Ceulen, won. Halsteech, geass. met 
Hester de Blijcour, een simpele moeder hebbende, out 45 jaer. Harmen Allerts verclaart des 
moeders consent goed te sijn. (Kerk. huw. pr.) 

Ondertr. 3 Dec. 1649 F r a n s s C o u r t e n, van Altena, caertemaker-, wedr van Anne de 
B16court, woon. op de Egelantiersgracht, en Lysbet Dircx, van Haerlem, wed. van Hendrikus 
Donkers, woon. als voren. (Kerk. huw. proc.) 

8 Juni 1668 begraven in de Westerkerk. F r a n s K o e r t e n, op de Negelantiersgracht, f 15. 

Ondertr: 1 22 2 Juli : 1595. H e i n r i c k K o e t e m a n s, van Loeven, sclrilder, wede. van 
Mayken Welbos, woon. inde Warmoesstraet, ende Susanneken Dorresin, van Mechelen, oudt 39 j. 

(get,) Heyndrick Koelemans, Susanneken Doritsien. 
. Ondertr: 15 s Febr. 1647. Johannes s C o 11 a e r t, van A., out 25 j., schilder, geen 
ouders hebbende, won. opt Rockin, geass. met zijn neve Jan Dircksz., en Nelletjen van der Clay, 
van A., won, inde Warmoesstraet, geass. met haer moeder Lysbet Rycken. 

(Kerk. huw. procl.) 

24 Oct. 1667. Joannes s C o 11 a e r t, konstr)!ck schilder, wonende op de Heerengracht, 
geeft procuratie aen zijne huysvrouw Petronella van der Kley. (Prot. Not. Hellerus p. 169.) 

. Ondertr: 2 Januari 1649. J o h a n n e s C o I I a e r t, van Heusden, schilder, out 24 jaer 
vertoon. acte van moeders consent en woon. inde Oude-Mannepoort, en Maria van der Velden, 
van A., out 25 jaer, geass. met haer moeder Maria van Velden, woon. als vooren. (Puib.) 

1) De Vries meende dat deze de schilder was. 
2) Deze schi1d?r, en "Wereld kloots verluchter" is bekend, door 't portret van Matham. 

, I . ' 



79 

' Ondertr : i Aug. 1 6 7 1 . H a r m a n u s C o 11 e n i u s, van Kolm, schilder, oud z z jaar, 
ouders doot, geass. met Tjerk Jellemans, woont op de Rozegracht, en Judith Pyl, van A., out 25 j., 
geass. met Engeltje Engelberts, haer moeder, op de Deventer Houtmarct. 

Ondertr: 2 April 1677. C a s p a r u s K 0 11 e r us, van Dantzick, scltilaer, out 28 jaren, 
op de Elantsgraft, ouders doot, geass. met sijn nicht Maria Huyberts, en Maria vanden Appel, van 
Rotterdam out 27 jaren, inde N. Spiegelstraet, ouders doot, geass. met haer broeder Anth. van 
den Appel. (Kerk. huw. procl . ) > 

Ondertr: 17 Nov. 1616. Jan S ij w e r t s e n C o I m s, schilder, wed,,. van Anna Seroije, 
won. by de Snoeckjesbrugh, en Fijtjen Lindeman, oud 21 j. enz. (Kerk. huw. proc.) 

Ondertr: 20 Oct. 1 6 79 . Cornelis s K o 1 o m, van A., schilder" oud 23 jaren, woont op . 

Singel, geass. met syn moeder Sara Rengers, en Anna Verstappen, van Rotterdam, oud 28 jaren, 
tot Rotterdam, ouders doot, geass. met Hillebrand Block. , . 

Ondertr: 31 Juli 1599. C r i s p i a e n C o 1 i n, van Mechelen, sclailder, wedr, van Elisabeth 
Engelbrechts, woonen. inde Kalverstrate, t. e. ende Martynken Gaule, van Antwerpen, wed. van 
Jan van Loo, verclaerende 15 5 jaeren wede. geweest woon. int Pouwels Broers Steechjen. 

(Teekent Cryspiaen Kolijens.) (Kerk. huw. procl . ) 

Ondertr: 27 Marty 1613. D a v i d K o l ij n s, van Rotterdam, schilder, out 31 jaren, won. 
in de Hoochstraat. geass : met C r i s p i a e n K o 1 y n s, zyn vader, ende Aeltjen J ocobsdr. oud 24 
jaren, wonende in de Keysersstrate enz. (Kerk. huw. procl.) 

Ondertr: 10 Juli 1593. D i e r i c k C o 1 ij n s, van Mechelen, schildes-, oudt omtr. xxII j 
iaren, woon. inde Kalverstrate, geass. met Elysabeth Colijns, syne moeyken, t. e. ende Susanneken 
van der Heyden, van Antwerpen, oudt xxnj jaren, woonende als boven, geassisteert met Janneken 
Daniels, haer moeder t. a. z. 

Op huyden den 29 Nov. 1656 Compareerde Neeltje Pieters de Bruyn, bejaerde dochter 
mij Not. bekent en verdaerde geconst. en machtich gemaeckt te hebben : J a c o b C o I ij n s, 
schilder, haere neeff omme sich te transporteren binnen de dorpe van Nieuwer Amstel, en aldaer 
te vorderen, innen en ontfangen, alle alsulcke penn. als haer constte. wtte penningen geprocedeert 
van vercofte goederen van Roeloff (oningevuld) gewesenen smit aen Overtoom.... zullen toege- 
wezen worden. (Prot. Not. van Toll p. 21. H. 12. p. 223.) 

23 Febr: 1668. Aen Jacob C o l ij n, voor het schilderen van 5 wapens de andere volgens 
rek. f 65 . -- (Uitgiftb. Oude Kerk.) 

Ondertr: 3 Febr. 1657. Michiel 1 C o m a n s, van Rotterdam, wedunaer van C atria 
Egels, woon. op de Cingel en Geesje Willems, van ..., out 40 jaer, ouders doot, woonde inde 
Nieuwestraet, geasst. met haer suster Evertje Willems. (Puiboek. ) 

. 

Ondertr: 28 July 1674. Michiel 1 C o m a n s, van A., schrijfmeester, woont by deRegu- 
lierstoorn, geass: met Michiel Comans, syn vader, en Catrina Rithart, van Rotterdam, en daer 
wonende. (Puiboek.) 

Begraven: Nieuwe Kerk 9 Dec. 1687. M i c h i e 1 C o m a n s de oude, wedunaer van Eli- 
sabeth van der Mersche, op Nieuwendyck f IS. 

M i c h i e 1 K o m a n s, die tot heden t'Amsterdam Schoolgehouden en sig nu inne 't school 
van syn overladen vader tot Noortwyck begeven heeft, presenteert synen dienst, en sal nevens 
goet tractement, syn discipelen onderwysen in 't lesen, grondig schryven, Tekenen, Rekenkonst en 
't Koopmans of Italiaens Boeck-houden, nae de kortste en Koopmans-gebruyckelycke maniere, 
nevens een continueele onderwysinge en oeffening in de Fransse tael en hope van yegelyck goet 

genoegen te geven. Extra ordinaire Haerlemse Donderdaeghse Courant van 19 Febr. 1688. 
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Als etser is M. K o m a n s of C o m a n s alleen door de vier volgende prenten bekend: 
10. Titelpl. voor D. Erasmus. Van de borgelyke wellevendheid door kinderlyke zeden, in 

vaersen gebracht door M. Komans, Amst. 1663. kl. 80. 
2°. Titelpl. voor Joan I,uykens Duytse Lier. - t'Amsterdam bij Jacobus Wagenaar 1671. 

in 120. Er bestaan ook nog exempl. van dienzelfden druk met het adres t'Amsterdam by Adriaan 
Veenendaal. 

3°. Overwinning bij Chattam en Rochester - Muller NO. zz? 1 in fol. 
4°. Afbeelding v. h. gebruyck der op nieuw gepractiseerde houte Brandspuyten 1667. - 

By M. Comans te Amsterdam, op de hoek van de Bloemstraat, in de Gouden Zon en by Gilles 
Comans, op het Droogbak te Amsterdam. 

.. A. van Zylvelt graveerde naar hem de vierdaagsche zeeslag 1666. 
(Mededeeling van de Hr. van der Kellen.) 

Ondertr: 19 Juni 1604. Wouter Willemsz. van Roy, in Braband schoolmeester tot 
........ oudt 27 7 jaeren, won. tot ..... en Marie van Coninxloo, van Antwerpen, oudt 26 jaer, 

won. opde turfmerckt, geass. met G I I I e s , v a n C o n i n c x 10 0, haer vaeder. 
Aan den kant staat. Wouter Willems de Koster. (Kerk. huw. procl.) 

' 
Begraven 21 Nov. 1617. Catalyn van Coningsloo, inde Beerenstraet. Nieuwe Kerk. 

Gedoopt: 24 Juli 1 6 1 1 . Oude Kerk. Klaerken dochter van H a n s v a n K o n i n g s 10 0, 
schilder, en Klaerken Wouters ; Katryna Wouters, Hans van Koninosloo de jonge 1), getuigen. 

Ondertr: 18 Oct. 1610. Willem de Bruel, uyt Gravenhage, goudsmit, oud 26 jaeren, geass. 
mit Abigael van Tillborgh. syn moeder, won. (3 annis) op den Nieuwesyds Voorb. wal, ende 
Magdalena van Coningsloo, van Gorkum, oud 26 j. geass : met Jan Minuit, hare oom, woon. als 
vooren. (Kerk. huw. procl.) 

Begr: Oude Kerk 17 May 1 698. A n n a M a r i a d e K 0 0 k e r, V. van Jan Camersfelt, 
op de Binnen Amstel. f 8.- 

Gedoopt i 5 Februari 1680. Rem. Kerk. Door Brandt in huys gedoopt, Daniel de 
Koker, soontje van Gilles de Koker en Mathilda Swaerdecroon. 

Ondertr: z5 Oct. 1626. A e r t C o r n e 1 i s z., van Rotterdam, schilder, woon. by de Sleutel- 
bruch, en Annetje Teunis, in 't Gravenstraetje. 

Ondertr: 2 April 165°' Willem Jansz. Coster, van Bremen, schilder, woon. op de 
N. Z. Voorburgwal, geass. met Jan Jansz., syn oom, en Aeltien Jochems, enz. 

(Kerk. huw. prod.) 
' 

Ondertr: 16 Maart 16?1. Johannes s C r o o n, van A., schilder, out 2 1 jaar, geass. n>et zijn 
vaeder Gerrit Croon, won. bij 't Dolhuis, en Lysbeth Homes, enz, (Kerk. huw. procl.) 

Ondertr. 9 May 1682. Jacob J a b o b s z v a n d e r C roo s 2) van Middelburg, sclailder, 
out 27 jaren inde Leitzestraet en Marretje Gerrets Koenhardt, J. D. van Alkmaar en daar woonende. 

. 
Ondertr. 18 Sept 1682. J a n J a c o b s z van d e r van's Gravenhage, schilder, 

wedr Marretje Gerrets, op de Leitzestraat, en Lysbet Kroon, van A., oud 22 jaren, op de Klttijve- 
niersburgwal, ouders dood, geass. met haer stiefvader Marcus Kuys. 

1) Dit is ongetwijfeld eene vergissing voor Gilles van Coninxloo de jonge (d. R.) , 
2) Een van beide voornamen is fout. De heer Bredius geeft mij op: de schilder werd als Jacob van der Croos in't 

Middelburgsche gildeboek ingeschreven. Hij was hoogst waarschijnlijk een neef van Antoni van den Croos uit den Haag, 
en was maar korten tijd in Middelburg geweest. De vader, Jacob van der Croos, moet een Haagsch meester geweest zijn 
ll12ar ik vond niets over hem in 't Haagsch Archief. Er zijn 2 gezichten opdenHaagin het Gem. Mus. gemerkt JCroos. Hij 
heeft 1)1. m. van i66o-z6?o en niet later geschilderd. Pieter van der Croos was ook schilder in den Haag. 


