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 Beroepen en nevenfuncties of bronnen van inkomsten     
 
 
1583  Schoenmaker, leerbewerker, leerlooier. 
1583 - 1614  Pachter en medestander. In Leiden en de meeste dorpen in het gebied van Rijnland  

 (35 dorpen) is Anthonis vroeg of laat pachter van één of meer imposten. Soms komt  
 hij gedurende een bepaalde halfjaarstermijn slechts in enkele plaatsen, in andere  

  jaren bezoekt hij zo’n twintig dorpen. 
1595 + 1617  Schutter in de stadswacht van Leiden. 
1595 - 162...  Verhuurder van land buiten de Hogewoerdspoort en exploitant van onroerend  
 goed en land in diverse plaatsen (weilanden en grond waaruit turf gegraven wordt). 
1600 - 1625 Verhuurder van arbeidswoningen. 
1602 - 1627  Steenbakker. Eigenaar steenbakkerijen in Koudekerk (Hogewaard), Oudshoorn (bij  
 de Heijmans- brug) en in Alphen aan den Rijn. 
Div. jaren  Geldverstrekker: leningen voor rente. 
1618 - 1621 Projectontwikkelaar/aannemer. Bouwer van hele rijen arbeiderswoningen in de  
 stadsvergroting van Leiden? 
1619 - 1621  Anthonis verhuurt voor de periode van drie jaar zijn estricwerk met huis en halve  
 turfschuur, os en toebehoren en laat zich betalen in geproduceerde bouwstenen.  
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 Akten en transcripties van overige bronnen      
 
 
1580, 1581 en 1582 Geen gegevens. 
 
1583 
 
Getuignisboek A121v.  
Compareerden voor Schepenen der Stadt Leijden omst. Jan Adriaens zn leijdcker oudt omtrent 
xxxvj jaeren @ Jacop Paets van Sonnevelt oudt omtrent xl jaeren dwelcke bij eed haer volcoment. 
geftaeft en affgenomen verclaerden ten verfoucke van Jorijs Claeszn.Focker als vader @ voocht 
van Anthonis Jorijs @ zijn zoon warachtich te wezen dat zij getuijgen geleden omtrent xiiij dagen 
onbehaelt bij juijsten dach omtrent de middach ten elff uyren geweeft zijn in den thuijn van 
Requirant alwair oock was Willem Szn. backer dewelcke met zijnden iije off iiije lup rollen. Enden 
dat de zelve Willem doch ter tijt een stoix hem in zijn hande heeft genomen daer mede zo 
melende int venfter van een huijfken aende voors. thuijn zes conderen ten eijnde de dochteren 
int zelve huijfken woon voorts zoude nemen opt ... zulx stracx daer aen de zelve dochteren boven 
quamen mitftelende voorn Wm voorf dochteren een kanne met biers wereijck met een stock en 
eens gedroncken hebben heeft Willem Jszn haerluijd noch eens willen toedrincken daer op en 
van s dochteren feijde dat zij noch niet ontbeten hadde, twelck den voorn. Willem heus heeft 
haer en neufken met een stock opgereijt alfoe teneufken daer aff viel heeft den voors Anthonis 
de stock genomen menen foot fihen daer mede teneufken van het dack te haelen t welck de 
voors. Trijntgen de jongste van de dochteren ziende (zoo de voors. Jan Adriaensz alleen ver-
claerden) heeft zij de stock en eijnde zilfhs gebroocken @ hebben sulx met malcanderen gejoct @ 
geboetet gebuyren t welck de voors. Anthonis ten laeften de stock naer venfter opgeschoten 
hebben zo zij getuijgen tfamen verclaren es alfdoen des voors. Trijntgens sufter met haer hooft 
int venfter gecomen mits t welck den stock in haer ooch off daer ... vlooch sulx dattet stracx 
begonft te blueden verclaeren zijn getuijgen tongeluck voors niet anders bij gekomen te wesen 
zoe zij getuijgen conden bemercken en af t fpeelen en anallen gelijck van des ende voijfters 
zomen mogen den @ Actum den xxxe junij @83. 
 
1584 
 
ORA inv. nr 132, akten van verpachting. Periode oktober 1584–-maart 1585. 
[Tweede blad] Brandewijn impost vuer de stadt Leijden. 
Opgesteecken een alenzon op Clxx bij Abraham Corn. getrocken. 
Opgehangen boven t bod op Lxxv gl ende gemijnt bij Jorijs Thoniszn Focker Cxc gl. 
Borgen Jan Janszn van Weteringe ende Willem Gerijts zn van Weteringe. 
[Verderop] Van t hoornbeesten en bezaijde lande aldaer [Saffenhem ende Liffe]. 
Opgestelt ij alenfons op vijCLxxL getrocken bij Willem Dammaszn. 
Opgehangen op ij C L £ boven t bodt afgeslagen tot L £ pachter Thonis Jorijszn Focker voor Viij C 
xv £. Borgen Jan Janszn ende Willem Gerijtszn beijde van Weteringe. 
[Verderop] Van hoornbeesten ende bezaijde lande aldaer [Benthuijzen]. ...  
Opgehangen op C £ boven t bod ende afgeslagen tot xxij £ pachter Thonis focker voor ij C xxxij £. 
Borgen Jan Janszn ende Willem Gerijtszn beijde van Weteringe. 
[Verderop] Van de hoornbeesten ende bezaijde landen aldaer [Swadenburgerdam]. ... 
Opgehangen op L £ boven t bod ende afgeslagen tot xxx £ pachter Thonis Focker voor ij C lxv £. 
Borgen Jan Janszn ende Willem Gerijtszn beijde vande Weteringe. 
[Verderop] T gemael en bestiael aldaer [Reijnfaterwoude Leijmuijden Calflagen ende Vriefecoop]. 
Pachter Jan Janszn van Weteringe voor vj C x £.  
Borgen Willem Gerijtszn. ende Thonis Jorijs zn Focker. 
[Verderop] Van hoornbeesten ende bezaijde landen aldaer [Aelfmeer ende Cuijdelstaert]. ...  
Opgehangen op C gl boven tbod ende afgeslagen tot xxxij £ pachter Thonis Jorijszn Focker voor vij 
C Lxvij £. Borgen Jan Janzn ende Willem Gerijtszn beijde van Weteringen. 
[Daaronder] Impost van t bestiael ende gemael aldaer Jan Jansn van Weteringe voor VC £.  
Borgen Willem Gerijtszn ende Anthonis Jorijszn Focker. 
[Verderop] T gemael ende bestiael aldaer [Aerlanderveen]. ...  
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Pachter Thonis Focker voor ij C Lij £. Borgen Jan Janszn. ende Wm. Gerijtszn beijde van Wetering. 
Vande hoornbeesten ende bezaijde landen [te Aerlanderveen]. ...  
Pachter Thonis Focker voor iiij C xl £. Borgen Jan Janszn ende Willem Gerijtszn van Wetering. 
T gemael ende bestiael aldaer [Aerlanderveen]. ...  
Pachter Thonis Jorijs Focker voor C xcij £. Borgen idem. 
[Verderop] Van de hoornbeesten ende bezaijde landen aldaer [Nieuweveen]. ..  
Pachter Thonis Jorijszn Focker voor Vc xviij £. Borgen idem. 
[Verderop] T gemael ende bestiael aldaer [Coudekerck ende Hoochmade]. ...  
Pachter Thonis Jorijszn Focker voor C xc £. Borgen idem. 
[Totaal neemt Anthonis op circa 24-jarige leeftijd voor £ 3.861 pachten aan.] 
 
Getuignisboek B23v. 
Compareeren voor schepenen Cornelis Willeboorts zoon out omtrent xL jaeren ende Florijs 
Willeboortszn. out omtrent xxxvij jaeren gebroeders, beijde schoemakers. Ende tuijchden met 
eerb. ten verfoucke van Cornelis Gerijtszn Bolleken schoemaecker rechtelijk daer toe verdaecht 
zijn warachtich te wefen dat zij getuygen zeer wel weten dat Thonis Joorijszn Focker van de 
voors. requirant omtrent vaftenavont leftens zonder dairen juiften tijt wel te weten gecoft ende 
ontfangen heeft drie douzijn bezane leers elcke douzijn voor zestich schellingen en den halff. De 
welcke hij belooffde te betalen fanderendaechs naer de vercopinge geschiet was. Voor redenen 
van haers wetenschap verclaeren zij getuijgen dat zij bij de coopmanschap jegenwoordich zijn 
geweeft ende van wijncoop merb. gedroncken hebben. Wijders niet tuijgden. 
Actum den eerften augustij 1584. 
 
1585 
 
ORA inv. nr 132, akten van verpachting. Periode april – september 1585. 
Impost van hoornbeesten, bezaijde landen, t gemael ende bestiael aldaer [Wasfenaer]. ...  
Pachter Thonis Jorijszn Focker om xvj C xxxij £. 
Borgen Marijtgen Gerijtsdr weduwe van Jorijs Claes zn. Focker mit Cornelis Gerijtszn Bol haer 
gecozen voocht in dezen, Willem Gerijtszn van de Weteringe ende de voorf. Corn. Gerijtsz. Bol. 
[Zie getuignisboek A139] Renunchieren de voorn. Maritgen t benefutium fenatuf tonfultj 
vellenanij der vrouwen naer rechte begeengert haer daer van wel onderrecht houdende. 
[Verderop] De impost van hoornbeesten bezaijde landen bestiael ende t gemael aldaer [Valcken-
burch]. Pachter Thonis Jorijsn Focker om xiiij C gl met dezelfde borgen.  
[Verderop] Thonis probeert “de impost van wijnen, brandewijn, vreemde ende binnen L bier van 
Zoetermeer ende Zegwaert” te bemachtigen, maar dat lukt bij het bieden niet. 
[Verderop] Van hoornbeesten bezaijde landen bestiael ende gemael aldaer [Benthuijzen]. 
Pachter Tonis Focker voor iiij C xciiij £, met dezelfde borgen. 
[Verderop] Van hoornbeesten bezaijde landen bestiael ende gemael aldaer [Haferswoude]. 
Pachter Tonis Focker voor xxj C x £, met dezelfde borgen. 
De impost van wijnen en brandewijn uit binnen en buitenland van Alphen en Outfhoorn gaat aan 
zijn neus voorbij. Wel pacht Anthonis de impost van “wijnen brandewijn vreemde ende binne L 
bieren van Swaedenburgerdam voor Cxxij £” met dezelfde borgen. Idem dito “de impost van 
hoornbeesten bezaijde landen bestiael ende gemael te Rijnsaterwoude, Leijmuijden Calflagen 
ende Vriefecoop voor xxiiij C x £”, met dezelfde borgen. 
[Verderop] De impost van wijnen brandewijnen vreemde ende binnen L. bieren van Aelfmeer 
ende Cuijdelstaert. Innzet iijC £ bij Tonis Focker. 
Opgestelt j h daelerop vC L £ getrocken bij Jan Keijzer. 
Opgehangen op vijC L afgeslagen tot vj C L £ gemijnt bij Jan Janszn van Weteringe om vj C L £. 
Borgen Cornelis Matheeus zn van Weteringe ende Jan Fijmon Oom tot Cuijdelstaert. 
[Verderop] “De impost van hoornbeesten bezaijde landen bestiael ende gemael te Zevenhoven 
ende Noorden ende Nieucoop” kan Thonis Focker voor zijn bod van xiij C £ niet krijgen. Evenmin 
biedt hij met VC £ genoeg voor de impost van dranken in Langeraar en Korteraar. Dat gaat naar 
Jan Janszn. [van de Wetering]. “De impost op hoornbeesten ende bezaijde landen bestiael ende 
gemael” van Aarlanderveen gaat naar Thonisf Focker voor xCLx £, zelfde borgen. Dezelfde impost 
over “Nieuweveen” verkrijgt “Thonisf Focker voor iij C lxv £”, borgen idem. 
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ORA inv. nr 132, akten van verpachting. Periode oktober 1585 – maart 1586. 
“Tonis Jorijszn Fock” zet tweehonderd gulden in op de impost binnen “Leijden en Rijnlandt 
confumptie van zepe opt vat ij gulden.” Hij verkrijgt de impost “Leijden bestiael” voor de som van 
iij M vj C x gl. Borgen zijn zijn moeder Marijtje Gerrits (als boven) Jan Janszn. van Weteringe en 
Willem Gerijtszn. “Thonis Jorijs zn Fock” zet honderd gulden in op impost te “Waffenaer wijnen 
brandewijn en bieren”, verkrijgt met de eerdergenoemde borgen de impost op “hoornbeesten en 
bezaijde landen te Waffenaer ... voor ij C Lxiiij gl”, “het gemael en bestiael te Saffenhem en Liffe 
... voor iij C Lxx gulden”, borgen idem. Verder “de impost van iiij st te Haferfwoude ... voor xl gl”, 
zelfde borgen; “t gemael en beftiael te Alphen ende Oudtfhoorn ... voor iij C Lx gl”, borgen idem; 
over “Rijnfaterwoude Leijmuijden, Calflaegen en Vriefecoop wijnen brandewijnen en bieren ... 
voor vij C x gl”, dezelfde borgen. Jan Janszn van Wetering verkrijgt over dezelfde plaatsen “de 
impost op t gemael en bestiael ... voor v C xxxj gl”, terwijl nu als borgen genoteerd staan “Willem 
Gerijtszn ende Thonis Focker Jorijszn”. Daarnaast heeft Anthonis “de impost te Aelfmeer ende 
Cuijdelstaert wijnen brandewijnen en bieren” genomen voor iiij C xc gl, zie eerstgenoemde 
borgen; plus “de hoornbeesten en bezaijde landen aldaer ... voor vij C gl of vij C j gl”, borgen 
idem. Verder over “Aerlanderveen impost hoornbeesten en bezaijde landen ... voor iij C xc gl.”, 
borgen idem. 
 
1586 
 
Notaris Oudevliet, 1589, betreft 1586, folio 232v. 
Verfouck ende proteft t Ambocht van Warmont 
Alfoo Thonis Jorszn Focker gebleven es pachter van t gef... der bestialen over Warmont ende dat 
hij volgen fijn ordre die beeften bij den huijftuijnen aldair aengevoedt ende geweijd gehouden es 
te taxeren, van tauxatie van welcke die voors. Focker in gebreeken blijve en alfoo die gemercte 
aen donericheijt van Warmont verf.. hebben hij heml daire jnne te willen voor fijen soo eeft dat 
de Schout ende Ambochtfbewaerders van Warmont bij en aen den voors. Focker verfoucken 
eerftdaechs die beeften binnen Warmont conform fijn ordonnar. van geert te werden off doen 
tauxeren ten eijnde d jngefetenen elcx t fijnen wel gea. fal mogen flachtigen. Bij weijeringen 
vandijen dat dair jnne wijders zullen voorfijen des nije te min protefteren van coften schaden 
ende jntereften. Verfoucken den voors. Focker gejnfirmeert ende van desen fijeneant waren arle 
gemaeckt te werden actu den xvijen octobris 1586. 
Volgende welcke voors. stuck heb ic Willem Oudevliet notaris publijc bij den raedfhoffen van 
Holland ... metten twee ondergefchreven getuijgen mijn felven getranfporteert aende es Thonis 
Focker ende hem t voors. verfouck ende pteste infinueert ende voorgelefen den zelve gehoort 
feijde ic ... Gedaen ald. binnen der stede van Leijden ten huijfe van Jan Lucaszn van Waffr ont-
fanger van Gemeene middelen over Leijden en Rijnlant alwair den voors. Focker was. In presentie 
van Andries Claes zn Cruijdenier ende Corn Wm zn poorteren der voors. stede als gelooffel 
getuijgen hijer toe verfocht ende gebeden op ten ... octobries 1586 voors. 
 
ORA inv. nr 132, band 2. Periode april tot en met september 1586. 
Anthonis pacht “hoornbeesten en befaijde landen aldaer [Catwijc binnen ende buijten] ... om ij C 
xxix gl. Borgen Marije Gerijts dr wedu van Jorijs Focker onder renunchatie van benefitien fonatuf 
confultj velleranj en Willem Gerijts zn ende Corn. Gerijtszn Bolletgen. Heeft eed gedaen 
mitfgaders de voorf Marie Gerijtsdr medestanster.”  
Ook pacht hij “t gemael ende slachtgelt [idem] ... es pachter gebleven de voorf Focker om CLxx gl. 
Borgen Idem.”, “de vij [viij?] st p. opt vat [Noortwijckerhout] ... om xv gl.” Borgen idem en zij 
hebben samen eed gedaan; “t hoorngelt ende befaijde landen aldaer [Reijnsburg, Warmont ende 
Voorhout] ... om ij M ixlxij gl.” Borgen idem en samen eed gedaan. 
Gemijnd bij Focker “Aelfmeer en Cudelstaert wijnen brande ende bieren ... om iiij Cxx gl. Borgen 
de voorf. Marije Gerijtsdr onder renunchiatie/Wm Gerijts zn faer ende Corn. Gerijtszn Bolleken. 
Heeft eed gedaen mit Marije Gerijts dr zijne medestantfter.” 
Gemijnd bij Focker “Hoornbeeften ende befaijde landen aldaer [Aerlanderveen] ... om vij C Lv gl.” 
Borgen idem en samen eed gedaan. 
Over de periode 1 augustus 1586 – 31 juli 1587 verkrijgt Thonis Focker bij opbod, na vier maal 
eerder geboden te hebben de pacht over turf in de dorpen “Leijderdorp, Zueterwoude ende 
Ougftgeeft” voor ixCxx gl. 
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ORA inv. nr 132, akten van verpachting. Periode oktober 1586 – maart 1587. 
Pachter Focker verkrijgt “t gemael ende bestiael aldaer [Waffenaer] ... om iiij C L gl. [Borgen zijn] 
Dirc Pieterszn Pot ende Corn. Gerijtszn Bol.”, “t gemael ende bestiael aldaer [Reijnfburch, 
Warmont en Voorhout] ... om xCxx gl. Borgen Dirc Pieterszn Pot ende Corn Gerijtszn Bol.”, “t 
ghemael ende bestiael aldaer [Zoetermeer en Zegwaert] ... ixC gl.” Borgen idem. 
Thonis Focker verkrijgt “t gemael ende bestiael [Coudekerck en Hoochmade] ... iij gl.” Borgen 
idem. Andere soorten imposten gaan aan zijn neus voorbij. 
 
1587 
 
ORA inv. nr 132, akten van verpachting. Periode april – september 1587 (sterk ingekort). 
Pachter Focker krijgt de wijn, brandewijn en bierimpost van Katwijk voor xj C lix gulden.  
Borgen zijn Barent Tijdincxzn en Jan Pieter Gijfen. Idem het hoorngeld en bezaaide landen van 
Benthuizen voor iiij C lxxj gulden, borgen idem. Thonis Focker verkrijgt de impost op wijnen, etc. 
over Aalsmeer en Kudelstaart voor vj C xxxij gulden, borgen idem; en het hoorngeld en bezaaide 
landen van Aerlanderveen voor ixCLxxvj gulden, borgen idem, ook wijnen, etc. in Jacobswoude 
voor ij C vj gl, zelfde borgen en eveneens aldaar de viij st.p. op het vat voor xxij gulden, borgen 
idem, plus het hoorngeld en bezaaide landen in dezelfde gemeente voor xj C lxv gulden, borgen 
idem en het gemaal en bestiaal aldaar voor vij gulden, borgen idem. 
 
ORA inv. nr 132, akten van verpachting. Periode oktober 1587 – maart 1588. 
Pachter Thonis Focker verkrijgt “D’viij st p. opt vat aldaer [Aelfmeer en Cudelstaert] ... voor Lxxxiiij 
gl. Borgen Corn. Gerijtsz Bol ende Caerl Liefrinx fchilder ende de voorf. Focker belooffde aen han-
den van schepenen binnen drie dagen andere fouffiftante borgen te ftellen ten contentemente 
vande Ontfanger zoe voor deze ende de naevolgende zijne pacht.” 
Thonis pacht daar ook het gemaal en bestiaal voor vij C xxx gl met dezelfde borgen.  
 
1588 
 
ORA inv. nr 132, akten van verpachting.  
Periode april – september 1588 geen Anthonis Joris Focker! 
Periode oktober 1588 – maart 1589: Anthonis pacht de wijnen, etc. in Zevenhoven en Noorden 
voor vj C gulden. Borgen zijn Jan Janszn. van Wetering ende Harman Corn. zn van Woubrugge. Hij 
is zelf borg voor Jan Janszn van de Wetering. 
Periode april – september 1589 geen Anthonis, evenmin in de periode oktober 1589 – maart 
1590 en de periode april – september 1590. 
 
1589 
 
Getuignisboek D27. 
Compareerden voor schepenen ondergeschr. Johan van Loenzefloot, stadthouder van den Jonc-
heer Pieter van der Does als Schout der stadt Leijden out omtrent xl jaeren. Ende tuijchde bij 
zijnen lederen eerb. ... ten verfoucke van Burgermrn der voors. stadt Leijden tot consternatie van 
de jurisdictie der zelven stede waerachtich te wefen dat hij getuijge op Eijter avont omtrent ten 
negen uyren inde schemeringe van de avont gegaen zijn inde Tonih heeren tot Willem Corn.zn 
Wourt aldaer zij te bezien naer Thonis Jorijszn Focker die aldaer bij s’heeren dienaers werden 
gedetineert. Hem getuijge aldaer inde Deure int uijtgaen tegemoet gecomen es. Dirc van Egmont 
notaris binnen defe stede. Dewelcke jegens hem getuijge zeijde dat hij hem tzijne deposants 
huyze lange hadde gewacht om met hem te spreecken. 
[De rest lijkt niet over Thonis Jorijszn Focker te gaan.] Actum den lesten julij 1589. 
 
Notaris Oudevliet, 1589, folio 136. 
Prefentatie ende profeijt Anthonis Joriszn. Focker. 
Anthonis Joriszn Focker hem felve doet bij defen informeren Stijn Geritsdr wedu wijlen Andries 
Prs.zn tromper [Cramer, wijlen knopenmaker in de Maarsmansteeg? L.J. 1962, pag. 55] als 
tranfport feleken van Jan Janszn Brouwer gefanrier der stede van Leijden als dat hij haer bij defen 
prefenteert binnen vijer dagen te stellen borge fouffefant voorden foe van tweehondert ende 
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tzeftich carl. guldens ene zij festiuert voor hem gegijfelde off zijne borge betaelt te hebben ter 
faecke van Afijn ende Rijnt exchijs van jare vrachtentach [1588?] fich vuytgegaen martini left-
leden. Ende alfoo den voors. Stijn Geritsdr. poocht de voors. Anthonis Jorisz in ghijfelinge 
houden. Soo sp dat hij ten defen verclaert ende verfenteert Marije Geritsdr. wede wijlen Joris 
Claeszn Focker zijn moeder te stellen op ftaen wet tot zijne borge ende hair doen rennche, haer 
bonefie sona infconfulb vollecani. Ende bij refuijf ende weijgeringe van dijen protefteert den 
voors. Focker van alle 10 ten fchade ende schanden die hij vorder zoude moegen comen te lijden. 
Verfoucke defen den voors. Stijn Gerits mitfgaders den ... gejnstinieert ende van defen ende hare 
in antwoort acte gemaect te ... den xxix en julij 1589. 
Getekend: Anhonif Jorifz Focker 
[Daaronder staat het volgende stukje over Steijn Gerrits.] 
Op ten voors. xxix en julij 1589 heb ic nots publ ... volgen t voors. verfouc mijn zelven gevonden 
ten huijfe van voors. Stijn Geritsdr en mits haer abfentie aen Anna Jans haer dienstbode aen haer 
erv verf. psentatie en pteften geinftuert die zelve gehoort fijde ic hoor en fra fijv ende deurnae 
aen Johan van Loenrefloot fubstituijt van officier defer stede ende hem infgelijc de voors. 
prentatie ende protefte voorgelefen de t zelve gehoort hebbende antwoorde, als partije te 
vreden es zal den officier zijn recht vorderen. Gedaen verleden binnen der stede van Leijden foe 
ten huijffe van Stijn Gerijts als ten woonhuijfe van voors. Loenrefloot ten aenhoren ende in 
prefentie van Huijbrecht van der Nederwaert Janszn. ende Aelbrecht Corneliszn slotemaker als 
geloofel getuijgen hijer toe verfocht ende gebeden. 
 
Notaris Oudevliet, 1589, folio 138v. 
Jnfinuatie ende affvraginge Anthonis Joriszn Focker. 
Anthonis Joriszn Focker doet bij defen bij notaris met twee getuijgen te defen verfocht int vruntlic 
affvragen Jan Jans zn Brouwer thefaurier der stede van Leijden of hij ten vollen voldaen ende 
betaelt es van alle acchijffe die hij Anthonis Joriszn aende stadt Leijden als pachter, off als mede 
stander eenichfins tot den huijdigen dach toe fchuldich es geweest ende off hij den refteren pen 
bedragen ijc Lx gulden nijet ten vollen ontfangen en heeft van Christina Gerits dr Andries Prszn 
trompers wedu, als haer t andren in den borge geftelt hebben voor Jan Geritszn van Lembeer 
haer broeder ende mede ftander van hem Focker ende versoucken defen den voors. Jan Brouwer 
Janszn affgevraeht ende van defen ende zijn antwoorde arle gemaeck te werden. 
Actu den ij en Augusti 1589. 
Getekend: Anthonis Joriszn Focker 1589. 
[Daaronder] 
Volgens welc verfouck heb ic Willem van Oudevliet notaris publijcq ... zonder getuygen ende 
alleen mijn selfen gecomen aen voors. Jan Janszn Brouwer ende hem t gunt tes voorgelefen ende 
voor foe veel belangde de ijCLx ponden als refte van acchijf van jare 1589 bekenne ic vrijt samen 
van Chrisftina Geritsdr voldaen t zijn ende haer over gegeven hebben t recht van staet. 
T gefchieden aldus binnen Leijden op te Vifchbrugge op ten derden Augusti anno xvC 
negenentachtich. 
 
Notaris Oudevliet, 1589, folio 139. 
Op ten ij en Augusti 1589 es voor mij notario publ. ... gecomen Anthonis Joriszn Focker, ende 
heeft mits defen machtich gemaeck Jan Vrancke tot Waffenaer, Corn. Boeckelaer, ende Jan 
Cornelis van Heuffen tot Noordwijc [latijnse tekst] et quifqz d dorn in felde ad lites on potef fbst 
oner er rato et de jnerrato folemne ... forma aclu Leijden op s Gravensteijn op te Franchoijfe 
camer. In petieten Wolphert Adriaenszn van Foetermeer ende Jan Corn. zn Heemcaets bode van 
Rijnland als geloofel. getuijgen hijer toe verfocht ende gebeden. 
Getekend: Anthonis Joriszn. focker. 
 
Waarboeken 1589 – 1590, AJF, folio xxxj (in plaats van weeskamer! 31).  
Wij Ifaack Claes zn ende Cornelis Willemszn schepenen in Leijden oirconden dat voor ons 
gecomen ende verfchenen es Anthonis Joris zn Focker voljaert zijnde zo hij verclaerde naer 
gelaten zoone van za: Jorijs Claes zn Focker geteelt aen Marie Gerritsdr. zijne huijfvrouwe ende 
bekende mitfdezen van zijne zaj: svaders naergelaten erffeniffe wel vernoucht ende voldaen te 
zijn. Ende dien volgende vuijt handen van weefmrn der voorf stadt Leijden met namen Gerrit 
Roelofs zn van der Mij, Jan Gerritszn Buijtewech, Pieter Oom Pieters zn van Offwegen ende Jacob 
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Willemszn van der Burch ontfangen te hebben alle alfulcke goederen, brieven ende geschriften 
ende munimenten als belangende d’erffenife voorzeijt tot des dage toe ter weefcamere alhier 
gelegen ende beruftet mogen hebben. Quiterende der voorn. wolcomentl. bij defen alle de zelve 
mitsgaders zijne voochden van alle handelingen ende administratien van zijnen twegen gehadt 
ende gedaen. Belovende bij def elcken van hem en dien t’behoirt daer van jegens eenen 
ygelicken te bevrijden ende onbeschadicht te houden onder verbant generalicken van alle zijne 
goederen jegenwoordige en toecomende roerende en onroerende actien ende jnnefchulden 
egeene vandien vuijtgezondert noch buijten gehouden. Stellende alle de zelvue ende de vruchten 
van dien tot bedwang van allen t f’heeren rechten en rechteren ten keure van beschadichden. 
Des ten oirconden defen mit onzen zegelen uijthangende bezegelt op ten ix en novembris xv C 
Lxxxix. 
 
1590 en 1591 Geen gegevens. 
 
1592 
 
ORA inv. nr 132, akten van verpachting. ORA inv. nr 132, deel 3. 
Periode oktober 1592 – maart 1593. 
Anthonis Focker is pachter te Rijnsaterwoude, Leimuiden, Calfslagen en Vriesekoop [soort pacht 
niet vermeld] voor ixCLxx gl. “Borgen Marijtge Gerritsdr wede van Joris Claeszn Focker mit Willem 
Grts. haer gecozen voocht onder renunchiatie ... ende Willem Gerrits voorf in fijn prive naeme” 
van de “viiij ste p opt vat aldaer voor j C xxxvj gulden”, borgen idem. Ook de impost op hoorngeld 
en bezaaide landen gaat naar Anthonis voor ix C x gl en het gemaal en bestiaal aldaar voor xiij C x 
gl, borgen idem. Jan Janszn van de Wetering is eveneens in de running. 
 
1593 en 1594 Geen gegevens. 
 
1595 
 
Notaris Van der Wuert, 1595, folio 93. 
Op huijden den xxixe en aprilis anno xv en vijfende tnegentich compareerden voor mij ... Willem 
van Oij out omtrent xxxvj jaren, Adriaen Janszn out omtrent xxxij jaren ende Arent Janszn out 
omtrent xxxj jaren beijde houffmeden wonen binnen der stede van Leijden. 
Dewelcken bij haer confcientien ende zielen zalicheijt in plaetfe van eede ten verfoucke van 
Anthonis Jorsizn Focker woonachtich binnen der voors. stede getuijcht en verclaert hebben waer 
te wefen hoe dat geleden omtrent drie maenten zonder den preficxen dach onthouden te 
hebben zij depofanten daer bij ende prefent zijn geweeft ten huijfe van voors. Adriaen Janszn 
ende Arent Janszn. Dat Claes Meeszn Olijslager aende voorf. requirant voor den lopende jaren 
van vijfentnegentich over gedaen heeft t gebruijck van zeecere lant groot omtrent derdalf 
mergen gelegen buijten de Hogewuertfche poorte der voorf stede van Leijde, aende zoude den 
requirant boven de huijere bijde voorn. Claes Meeszn belooft, aende zelven Claes noch betalen 
een fome van twee gulden van xl grooten t stuck. Ende en tuijchden wijders nijet ... 
Akte 29-04-1595. 
 
Aflezingenboek F92v. 5 mei 1595, schutter in het rot van Paets. 
T Quartier van Jan Janszn van Baerfdorp 
Jan Jansz van Steen Rondacier 
[o.a.] Rotmr. Jan Aernaerfzn Paetz 
Thonis Jorijs zn focker Romeijn. 
 
Notaris Van der Wuert, 1595, folio 149. 
Den xviij en julij anno xv en vijfende tnegentich. 
Compareerde voor mij notario ende voor den onder geschreven getuijgen Anthonis Joriszn Focker 
wonen binnen der stede van Leijden. Dewelcke mitfdefen geconftitueert ende machtich 
gemaeckt heeft Willem Jacopszn, Jan Wouterszn beijde wonen tot Bodegraven, Jan Janszn van 
Heijningen schoudt van Outfhooren, ende Mees Meeszn van der Haer bode tot Nijencoop tfamen 
ende elx van hen bijzonder omme vuijt zijn conftituants name ende van zijnen t wegen t’ageren 
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ende rechts te plegen voor allen heeren ende rechteren op ende jegen eenen ijegelick en zoe 
t’eijffchen alf verweeren icf cuij potestatie fubstituendj in co forma, ende de constituant ver-
fochte hier van te hebben acte. Aldus gedaen binnen der voors. stede van Leijden ten huijffe 
mijns notaris. Ten dage ende jaren alfboven. Ter prefentie van Willem van Oij ende Ardam van de 
Buerh in wooners der zelver stede als getuijgen hier toe verfocht. 
 
ORA inv. nr 132, akten van verpachting.  
Waar is Anthonis gebleven? Hem zien we terug als pachter van de impost op turf, waarvan een 
aparte gedrukte werkbeschrijving is tussengevoegd in 1595. Hij neemt de taken waar in de 
plaatsen: “Reijnsburgh, Warmont, Voorhout, Saffem ende Liffe ... voor iij C L gls. Borge Gerijt 
Jorijs zn Focker en Meeus Willems zn tot Haferfwoude.” 
Daarnaast zijn de twee broers Focker borg voor Mees Willemszn die voor Cx gl de turfimpost 
pacht over “Soetermeer, Zegwaert, Benthuijfen ende Haferswoude”. 1595. 
Thonis Joris Focker pacht verder de turfimpost over Alphen en Oudshoorn voor iij C Lxxviij gl, 
borgen idem en over “Aelfmeer, Cuijdelstaert, Sevenhouen, Noorden en Nieucoop, Langer en 
Corter Aer, Reijnfaterwoude, Leijmuijden, Calflagen, Vriefecoop, Aerlanderveen, Nieuweveen, 
Jacobfwoude ende Swadenburgerdam ... voor ij C xij gl.” met nogmaals de vertrouwde borgen. 
 
1596  
 
Hof van Holland: Decreten - Verwijzing akte 3289/1596/200. 
Datum decreet 1596-11-11. 
Decreet Onwillig. 
Namen impetranten [eisers] Anthonis Jorisz Focker, te Leiden. 
Namen eigenaren Jan Heyndricxsz de Vries, te Leimuiden. 
Namen kopers Willem Zymonsz de Wilde. 
Onroerend- en roerend goed Leimuiden, huis en erf (N. 's herenweg). 
 
1597 
 
Getuignisboek G94v. 
Compareerde voor schepenen ... Jan Baertontszn voerman ten verzoeke van Geertruijt Dircxdr. 
wedu wijlen Willem Pieterszn. backer, bij de Vischbrugge “te werden herhoort ende gerecolleert 
op te atteftatie alhier van woorde te woorde geinfereert op ten negenthiende februarij anno xvC 
zevenentnegentich voor mij Willem van Oudevliet, nots. publ. ... warachtich te wefen, dat hij 
getuijge huijden mergen omtrent de clocke acht uijren ... Jan Stijnen Voerman, die op ten Haech 
zoude varen gegaen es tot Jacob Jansz van Cranendonck inden Druijff om den Rentmr Keffel te 
haelen ende binnen shuijs gecomen zijnde heeft Anthonis Joris zn focker daer bij den Rentmr met 
Willem van Oijen prefent zijnde gefeijt jegens hem getuijge, Jan wilt ghij veel faen om den boot-
schap, ende hij geantwoort hebbende, Jae, heeft Focker hem ghevende een enckele gulden met 
twee schellingen gefeijt, gaet hijer achter tot Geerte Dircx dr. ende laetfe v voor dat gelt kaes 
geven, ende hij getuijge gevraecht wat caes begeert jn, es hem geantwoort groene caes, ende ten 
huijffe van de requirante gecomen zijnde, vraechde hij den requirante wilt ghij mijn voor dit gelt 
(voorthalende die voorf drije stucken gelts) groene caes doen, men zalfe om goodfwillen geven, 
fijet nijet man geeff mede wat om goodfwillen tzelve twee drie mael verhaelende, vraechde de 
requirante, wie zal deze caes hebben, dair hij getuyge op antwoorde Keffel @ Willem van Oijen, 
waerop de requirante hem getuijge gaff een geheele groene kaeffe, seggende zout gijfe altemael 
betaelen, ghij zout noch veel meer moeten gheven, maer tander gheef ick u om goodswillen, 
alfoe hij fegt dat de caes om goodf willen zal werden gegeven dair ghij getuijge op feijde, ick heb 
gefeijt dat ghij mede wat om goodfwillen moet doen, @ de requirante dair op zeijde dat doe ick 
gaern. Ende es zoe met de kaes heen gegaen, ende die gebracht in handen van den voorf Focker, 
ende Willem Willems zoon Boom die mede bij den voors. Keffel ende Willem van Oijen bij den 
anderen geaccompungeert faeten. Wijders en tychde hij nijet prefenterende alle t felve des noot 
ende verfocht zijnde bij zijnen eede voor allen heeren ende rechteren taffirmeren. 
Confenterende den requirante hijer van acte van Atteftatie gemaeckt ende gelevert te werden. 
Gedaen aldus binnen der stede van Leijden ten huijffe ende comptoire mijns notaris in prefentie 
van den Eerfamen Willem Joppenszn cleermaecker, burger der voors. stede ende Jacob van 
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Teijlingen van Alckmaer ftudent der rechten als gelooffelicke getuijgen hier toe verfocht ende 
gebeden. Onder ftont gefchreven In ventatis testimonius ende was onderteijckent W. Oudevliet 
nots. ... Ende naer dat hij hem getuijge de voors. attestatie naer behooren voor gelefen mits-
gaders op elck point van dien duijdelicken ondervraecht was, geeft bij folemnelen ede hem 
hooche geftaeft ende affgenomen verclaert den innehouden van dien warachtich te zijn ende 
daer bij te perfifteren. 
[Heeft de voerman net gedaan alsof de kaas aan de armen uitgedeeld zou worden? Om godswil 
iets geven is het aan een bedelaar op zijn verzoek iets schenken.] 
Notaris Van der Wuert, 1597, folio 44. (44v) 
Op huijden den thienden aprilis anno xv en zevenende tnegentich, compareerde voor mij notario 
... Anthonis Joriszn Focker wonende binnen der stede van Leijden. Ende bekende hij comparant 
mitfdefen schuldich te wefen Willem van Oij mede woonachtich binnen der voors stede aen den 
thoonder van defen die fome van elf hondert Karolus guldens van xl grooten t stuck. Ter caufe 
van bereeckent gelts. Beloven hij comparant daerome de zelve penningen te betaelen op ten 
negenden aprilis anno xv C acht ende tnegentich naeftcomen. Ende ome de voors van Oij ter 
zaecke van dien wel te verzeeckeren ende te bewaren zoe heeft hij comparant defelve jn handen 
geftelt ende stelt jn handen bij defen recht een bezegelde lofrentebrieve spreecken op Jacob 
Gerijtszn van Coudekerck jnhouden zes ende dertich guldens verschijnen Alreheijligen lofbaer mit 
zes hondert guldens van date den negenden februarij anno xv C ende xcv. Ende de tranfporte 
daer op doorsteeckaen te zijn comparants behouve verleden, is gedateert den xxven februarij 
ano xcv, noch een lofrentebrieve spreecken op Willem van der Laen ende van Craecken jnhouden 
achtentwintich guldens twee stuvers ende acht penningen voors., verschijnen den eerften ... 
lofbaer den xe ... zeftien van date den ix en maij anno xv C ende xcvj, ende de tranfporte staen op 
te rugge van de zelve rentebrieven geschreven, tzijn comparants behouve verleden zijnde, es 
gedateert den xxv en julij anno xv C ende xcvj. Noch een bezegelde erfpacht brieve daer van de 
wederhelfte competeerd Enaert Schouwen spreeckende op joncfrou Francifca van Assendelft 
jnhouden int geheel achthien gulden sjrs, verscheijnen Alreheijligen van dato den zevenden 
martij anno xv C en Lxxvij, ende de transporte ten behouve van hem comparant gepasseert is 
gedateerd den negenden martij anno xv C en xcvij. Noch een huijer daer bij Claes Jansz van der 
Boorch van hem comparant gehuijrt heeft omtrent zes mergen lants gelegen bij Roomburger la... 
voor den tijt van een jaer jnegegaen zijnde ... leftleden om die fome van hondert acht ende 
tzestich gulden eens gelts. Te betalen Alreheijligen toecomende wefende de zelve huijercedulle 
gedateert den anderden aprilis anno xv C ende xcvij. Noch een huijercedulle daer bij de voorf van 
Oij zelfs van hem comparant voor den tijd van een jaer jnnegegaen zijnde alfvooren in huijere 
genomen heeft Ren parcheel vleijlants gelegen jn Alxherhooren ijder mergen voor achtien gulden 
te betalen Alreheijligen naestcomen. Ende noch een huijer cedulle bij Reijnout van Oy [broer van 
Willem, werkt op het stadhuis van Leiden] van hem comparant voor defen jegenwoordigen jare 
van zes ende tnegentich gehuijert heeft zeeckere ... gelegen in alperhooren voors. voorde fome 
van vier ende tachtich gulden. Enne in cas van quade betalinge de voors elf hondert gulden aende 
voorf brieven en aende hooftsommen van dien mitfgaders aende voors refpective huijeren jn 
crachte van de huijercedullen te mogen verhalen mitte coften fchaden ende jntereften daerome 
doen ende lijden en verbinden voorts zijns perfoon ende generalicken alle zijn comparants 
andere guede roeren onroeren jegenwoordig toecomen actien ende crediten egeen vuijt gefon-
dert. Stellende defelv de vruchten ende de keure vandien tot bedwang van allen theeren rechten 
ende rechteren. Vorder heeft hij comparant den voorn. van Oij geconfenteert ende geauctori-
feert, confenteert en auctorifeert bij defen dat hij de voors respective lanthuijeren jn minderinge 
van de voors penningen zal mogen ontfangen ende jnnehouden. Transporteren hem van Oy 
mitfdien voor zoe veel dat noot zij de fzelve huijeren mit al t recht vandien ende verfochte hij 
comparant ten behouve van de voors. Willem van Oy hier van te hebben acte. Aldus gedaen 
binnen der voors. stede van Leijden ten huijfe mijns Notaris ten dage ende jaren alfboven ter 
prefentie van Floris Corneliszn ende Jan van Burchorst schrijvers, inwoonders den zelven stede ... 
Getekend: Anthonis Joriszn Focker. 
 
Notaris Van der Wuert, 1597, folio 45. 
Op huijden den thienden aprilis anno xv C zeven ende tnegentich compareerde voor mij notario 
publijck ende voor den ondergeschreven getuijgen Anthonis Joriszn Focker wonen binnen der 
stede van Leijden. Ende bekende mitfdefen schuldich te wefen Willem van Oij mede woonachtich 
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binnen der voors. stede of den thoonder van defen ene fome van zes hondert achtenveertich 
gulden van xl grooten Vlaems t stuck. Ter foufe van geleende penningen t zijn comparants wille 
geleent ende gedaen. Belovende hij comparant daerome de voors. penningen te betalen op ten 
negenden aprilis anno xv C acht ende tnegentich naestcomen. Verbinden daertoe alle zijne 
gueden roeren onroeren jegenwoordige toecomen actien ende crediten geen uijtgefondert. 
Stellende defelve de vruchten en de keure van dien tot bedwang van allen t heeren rechte ende 
rechteren, mit verhael van de rechten daerome doen. Ende verfochte hij comparant ten behouve 
van de voors. Willem van Oij hier van te hebben acte. Aldus gedaen binnen der voors. stede van 
Leijden ten huijfe mijns notaris (en de eerdergenoemde getuigen zijn wederom aanwezig). 
Getekend: Anthonis Joriszn Focker. 
 
ORA inv. nr 132, akten van verpachting. Periode april – september 1597. 
Gerrit Joris Focker doet een bod op de wijnimpost over Leiden, maar krijgt dit niet. Willem 
Simons zn van Oijen krijgt een pacht op paarden voor iij M ij C xl £, waarbij Gerrit ende Thonijs 
Jorijs zn Focker als borgen optreden. Gerrit krijgt ook het gemaal en bestiaal over Leiden, Leider-
dorp, Oegstgeest en Zoeterwoude voor xix C xxx £, terwijl “Tonijs Joriffe Focker ende Maritge 
Gerritsdr.” borgen zijn. Idem wijnimpost in dezelfde dorpen voor iij M L £ met dezelfde borgen, 
en de acht stuivers op het vat aldaar voor iij C xciij £. Wegens de impost op wijn in Noordwijk 
binnen en buiten voor xv C xlix £ zijn “Gerrit Jorijs Focker als borge ende medeftander ende 
Anthonijs Jorijszn Focker” borgen voor pachter Arent Barents. 
Gerrit wordt voor een heel jaar pachter van het gemaal en bestiaal in Noordwijk binnen en buiten 
voor xiij C L £ met Anthonijs Jorijfzn Focker en Maritgen Gerritsdr. als borgen. Ook krijgt hij de 
impost op drank in Zoetermeer en Zegwaart voor ij M ij C xx £ met eveneens Anthonis en Marijtje 
als borg. Jan Jans van de Wetering doet van zich horen als mededinger naar diverse imposten. 
 
1598 
 
Notaris Van der Wuert, 1598, folio 105. 
Op huijden den xixen Junij anno xv acht ende tnegentich, compareerde voor mij Salomon 
Lenaerts zn van der Wuert notaris publijck, bij den Hove van Hollant geadmitteert, ende voor den 
onder geschreven getuijgen Anthonis Joriszn Focker wonende binnen der stede van Leijden. Ende 
bekende hij comparant mitfdezen fchuldich te wefen Willem van Oij mede woonachtich binnen 
der voors. stede of den thoonder van defen ene fomme van achtien hondert vier ende veertich 
gulden van xl grooten t ftuck. Spruijten vuijt zaecke van bereekent gelts ende geleende penning-
en. Belouende hij comparant daeromme de voorf penningen aenden voorn van Oij of den houder 
van defen wel ende getwroiwelicken te betaelen te weeten vier hondert ende tnegentich gulden 
te Alreheijligen dage toecomende, item acht hondert vier ende tfeftich gulden op ten negenden 
aprilis daer aen volgende, aende de refterende vier hondert ende tnegentich gulden te betaelen 
te Alreheijligen dage daer naeftcomende anno xv C negen ende tnegentich. Ende omme de voorf 
van Oij ter zaecke van dien wel te verzeeckeren ende te bewaren zoe heeft hij comparant defelve 
als willige pande in handen geftelt, ende stelt als willige pande in handen bij defen eerft een 
bezegelde lofrentebrieve fpreeckende op Jacob Gerijtszn van Coudekerck jnhoudende zes ende 
dertich gulden tfiaers verfchijnende Alreheijligen, lofbaer met zes hondert guldens van date den 
negenden februarij anno xv C ende xcv [1595], ende de transporte daerop doorfteecken tzijn 
comparants behouve verleden en gedateert den xxv en februarij anno xcv, noch een lofrente-
brieve fpreeckende op Willem van der Laen ende van twecken jnhoudende acht en twintich 
gulden twee ftuuvers ende acht penningen fiaers, verfchijnende ten eerften meij lofbaer den 
penning zestien van date den ix meij anno xvc ende xcvj, ende de tranfporte staende op ten 
rugge van de zelve rentebrieve geschreven, t zijn comparants behouve verleden zijnde, is 
gedateert den xxv en julij anno xvc ende xcvj, ende noch de helffte van een bezegelde erfpacht 
brieve daer van de wederhelfte competeert Lenaert van Schouwen spreeckende ende op 
joncfrou Francifca van Affendelft inhoudende jnt geheel achtien gulden fiaers verfchijnende 
Alreheijligen van date den zevenden martij anno xvc ende Lxxvij ende de tranfporte ten behouve 
van hem comp. gepafeert is gedateert den negenden martij anno xvc ende xcvij. Omme in cas van 
quade betalinge de voors penn. daeraen mede te moegen verhalen. Verbindende hij comparant 
daer beneffens zijns perfoon ende generalicken alle zijnen andere gueden roerende onroerende 
jegenwoordige toecomende actien ende crediten egeen vuijtgefondert. Stellende de felve de 
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vruchten ende de keure van dien tot bedwang van allen t fzelven rechten ende rechteren. Ende 
verfochte hij comparant ten behouve van voors. Willem van Oij hijervan te hebben acte. Aldus 
gedaen binnen der voors. stede van Leijden ten huijfe mijns notaris ten dage ende jaere alfboven 
ten prefentie van ... getuijgen. 
Getekend: Anthonis Joriszn Focker. 
 
Aflezingenboek F169.  
Affgelefen den xij e Agustij 1598. 
Marge: Turftonnen 
Alfoo volgende t b ar.le der ordonnantie op te confumptie van de turff gemaeckt, geftatueert es 
dat de turf over al gemeten moet werden bij gefworen meters off turftonfters, die ter requifitie 
van de pachters heuren eedt gehouden zijn te vernieuwen aen handen van de magistraet ten bij 
zijn van den pachter die daer beneffens geauthorifeert es hemluijden de eedt te moge ftaven @ 
afftnemen zonder daer van ijet te genieten. Ende dat so wie onwillich is zijnen eedt te vernieuw-
en, geen turff en soude mogen tonnen. Op peene van arbitzalichen gecorrigeert te werden, bij 
geeffelinge banniffement ofte anders. 
So effs dat alle de tonders @ turfftonfters binnen defer stede mitsdezen werden verwitticht dat 
de gecommitteerde van die van de gerechte dezer stede ten versoucke van Anthonijs Jorijsz 
Focker jegenwoordige pachter van de voorsz jmpeft zullen zitten op t raedhuijs dezer stede, in 
schepenen camer omme de eede vande voors tonders @ tonfters op morgen na middage ter vier 
uijren belaftende eenen ijegelicken diet aengaet hen daer nae te gedragen @ tfelve waer te 
nemen op pene als boven.  
 
1599 
 
Notaris Tethrode, 1599, folio 165. 
Huijden den derden Maeij anno xv C negen en tnegentich, compareerde voor mij nots publijck en 
den ondergeschreven getuijgen Anthonis Joriszn Focker wone tot Coudekerck die welke specialick 
geconftitueert en machtich gemaeckt heeft Henrick van Hieemskerck notarijs ende procureur 
binnen der voors. stede ome in fijn name en van sijn twegen te covareren voor vrede mackers. 
Ende voorts ... t ageren en recht te plegen voor allen heren en rechteren op en jegen eenen ijege-
lick fo welck eijffchen als verweren cum potestate fuvstituendie in cof forma. Verfoucken hier off 
openbare acte. Aldus gedaen binnen der stede van Leijden ten huijfe mijns nots ten daege ende 
jaere alfboven ter prefentie van Gerrit Claeszn van Bijvberch en Henrick Pouwelszn glaesfverco-
per. Als getugen hier thoe verfocht sijnde. Getekend: Anthonij Focker. 
 
1600 
 
Vonnisboek N, folio 4, M. Gerrits en G. en A. Focker. 
Andries Ghijs [Dingboek] V? fol. 102 vfo, contra Maritgen Gts dr en Gerrit Focker. 
Op te recht vorderinge begonft voor de vierfchaere van schout ende schepenen der stadt Leijden 
bij Pr. van Merfchals gemacht van Andries Ghijs bij renvoij van vreedemaeckers eijr de welcke 
doen verdagen hadde Maritgen Gts dr met haer voocht ende Gerrit Joris zn Focker als heurluijden 
borgen ende principael gestelt hebbende onder de renunciae voor Antonis Joriszn Focker, ende 
d’voorf gedens beclaecht hebben om betalinge over foe van hondert ende vijftich gl over de 
laetste helfte van foe van drie hondert guls comen ende spruijten van gehaelde waeren, fluweel 
ende anderfins, volgende d’obligae daer af zijn van welcke mitfgaeders de eijfch ende actae genl. 
copie belevert was volgen d’ordonnantie, concludeerde daerop tot en den nae van dien mitte 
costen ... 
Ze zijn al driemaal eerder gemaand, x januari xvj C. 
 
Notaris Van der Wuert, 1600, akte 39. AJF. 
Betreft een verklaring van vleeshouwers over pacht, dit lijkt niet goed aan te sluiten op de pagina 
daarvoor. 
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Notaris Van der Wuert, 18-08-1600, folio 108. 
Op huijden den negenthienden Augustij anno zestienhondert compareerde voor mij Notario 
publijck ende voorden ondergeschreven getuijgen Anthonis Joriszn Focker out omtrent xxxv 
jaren, ende depofeerde ende tuijchde bij zijn confcientie ende ziele zalichheijt in plaetfe van eede 
ten verfoucke van Jan Corneliszn jegenwoordich pachter van de xij en penning vant bestiale 
binnen der stede van Leijden waer te wefen hoe dat hij depofant in geleden omtrent drie of vier 
jaren verfcheijde termijnen mede stander is geweest van de pacht van den xij en penning vant 
bestiael binnen der voors. stede, ende dat hij ten zelven tijde altijts mede heeft helpen ontfangen 
den impost van alle het geslagen speck, dat van buijten binnen der voors. stede van Leijden in 
gecomen is vuijt gesondert alle enenaen vant oosterfche speck. Ende en tuijchde wijders nijet. ... 
 
1601 
 
Getuignisboek H243v. 
Compareerden voor den ondergeschreven schepenen Willem Corneliszn. Tibault jegenwoordich 
schepen der voors. stede ende Dirck Janszn van der Zileck foutfieder, beijde rechtelicken door 
een bode mitte roede verdaecht zijnde omme ten verfoucke van Jacob van Nes geweeft zijnde 
pachter van impost van de confumptie van t zoudt bij eede te werden gehoort ende onder-
vraecht op te jnterrogatorie hier na ... en hebben verclaert ... 
Eerft off hemluijden den depofanten niet wel kennelicken es dat Jan van der Mijenning pachter 
van voors. impoft van den termijn geexpiereert den leften martij leftleden Reijnoult van Oij ofte 
Anthonis Focker ofte enige andere van des voorf. van Mijennigen gecommitteerde zeeckere 
daege naer der eerften april anno 1601 hebben gaen meeten t fout t welck fijl. bevonden ten 
huijfe van enen Jacob Bouwens zn woonende tot Leijderdorp. 
Verclaren te weeten Wm Corn. zn Tybault bij den eedt dien hij als schepen gedaen heeft ende dr 
Janszn bij solenelen eede, dat zij ende elc van hen fo van Jacob Bouwens felfs als van gebuyren 
gehoort hebben dat Reijnoult van Oij ende Anthonis Focker t’zout felfs hebben weefen meeten, 
ende dat in abfentie van den voors. Jacob Bouwenszn. 
Ten tweeden off henl. mede niet wel kennelijcke es dat den voors. pachter ofte zijnen gecommit-
teerde den felven Jacob Bouwens zn hebben bekeurt over t foudt t welck zij luijden t fijnen huijfe 
dier tijdt hebben bevonden. 
Verclaren dat zijl

en
 zulx van Jacob Bouwens zn selfs verstaen hebben. 

Ten derden off mede hemluijden niet wel kennelijcken ende oock waerachtich es dat den felven 
van der Mijening ofte enige van zijnen gecommitteerden ter faecke ende over de voors bekeu-
ringe niet dreijgementen en anders den felven Jacob Bouwens aff gevordert hebben zeeckere 
obligatie van zeeckere fomme die hij belooft de aenden voors. pachter ter faecke voors. te 
betalen. 
Ten iiij en off hemluijden nijet kennelijcken ofte jndachtich es hoe veel dat de felve obligatie was 
houdende. 
Verclaerende op dit ende t volgende arl zijl. dat Jacob Bouwens zn heml

en
 elx int bijstanden tijt off 

ijder zelf geclaecht heeft dat hij den voors. Reijnoult van Oij ende Focker ter zaecke van voors. 
bekeuringe den obligatie hadde moeten pafferen van twaelf pond elx [dus £ 24 totaal] off daer-
omtrent overmits zij luijden zijn t fout verbeurt te ... ende dat zij daer op tegen hen in rechten ... 
comen dat hij zelfs aen oock in de boze condeneren zonder vanden volgen t placcaet. 
Wat henl vorder van zaecke bewust es. 
Verclaren daer eenige van gebuyren heurl. depofanten voor de waerheijt gereijt hebben daer zij 
en zelven zijde ... hadde dat het voors. zout nae t meten deur thuijs gelegen heeft ende met 
voeten vertreden was. Wijders niet tuijgen. So waerlijck most henl. Godt Almachtich helpen.  
Actum den vijffden Decembris @no 1602. 
 
1602 
 
Notaris Van der Wuert, 20-1-1602, folio 216. 
Op huijden den xxen octobris anno xvjen twee compareerden voor mij notario publijck ende voor 
den ondergeschreven getuijgen Mourijn Adriaenszn steenvoerder out omtrent Lxxvj jaren wonen 
op te Hogemorsch inden ambachte van Oestgeest, Dirk Matheuszn onder meester opte steen-
plaetfe van Reijer Jacopszn staende in Achthoven, out omtrent xLiij jaren, ende Cornelis Louriszn 
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ondermr van de Calckovens van Willem van Thoorenvliet Pouwelszn staen in Leijderdorp out 
omtrent xxix jaren. Ende deposeerden ende tuijchden bij haer confcientie ende zielen zalicheijt in 
plaetfe van eede. Ten verfoucke van Anthonis Focker woonachtich tot Coudekerck waer te wefen 
hoe dat zedert eenige jaren herwaert de steenplaetsers ende calckbranders van de steenplaetse 
ende calckovens omtrent de stad Leijden geleg altijts op hemelvaertsdach op te zelve steenplaet-
sen ende calckovens int openbaer vrijeelick gewrocht ende haer werck gedaen hebben zonder 
datter uijt bij haer weten yemant ter dier zaecke bij eenige off anders bekent of gemolefteert is 
geweest. Verclaerden noch de voorn. Dirck Matheuszn end Cornelis Louriszn dat zij op ten voor-
leeden hemelvaertsdach op heurluijder steenplaetfe ende calckovens refpective openbaerlicken 
gewrocht is zonder dat zij luijden ter dier zaecke van yemand gemoeijt zijn geweest. Tuijchde 
noch de voorn. Mourijn Adriaens dat hij op hemelvaertsdach lestleden wel gefien heeft dat op de 
steenplaetse aende Hogemorsch openbaerlicken gewrocht is, zonder gehoort te hebben dat 
ijemant daerom gemolesteert is geweest. 
Presenteren in cas van revolemente alle t zelve respective bij haer luijder eede solempnelicken te 
affirmeren ende te bevestigen voor allen heeren ende rechteren des noot ende verfocht zijnde. 
Ende den requirant verfochte hier van te hebben acte. Aldus gedaen binnen der stede van 
Leijden ten huijfe mijns notaris, ten dage ende jaren alfboven. Ter prefentie van Cornelis Gerijtszn 
cleermaecker, ende Arent Sijmons zn kistemaecker, poorteren der voors. stede als getuijgen hier 
toe versocht zijnde. 
 
Getuignisboek H213 voor en na: zie kopie. 
Compareerde voor schepenen ondergeschreven Maijcken Willems dr. weduwe wijlen Laurens de 
Raed out omtrent xLi jaren, waerdinne wonende in Swanenburch rechtelicken door een bode 
mitte roede verdaecht zijnde omme ten verfoucke van Gerrit Joris zn. Focker in den name ende 
van wegen Anthonis Joris zn. Focker zijn broeder bij ede te werden herhoort ende gerecoleert 
opte Attftatie hier nae geinfereert. 
Op huijden den xxen Julij xvj C twee compareerde voor mij Henrick van Heemskerck notaris 
publijck bij den Hove van Hollandt geadmitteert mitfgaders voor den ondergeschreven getugen 
Maijcken Willemsdr. weduwe wijlen Laurens de Raed out omtrent XXXLi jaren waerdinne wonen-
de in Swanenburgh op Levendael binnen defer stede, de welcke ten verfoucke van Gerrit Joris zn. 
Focker in den name ende van wegen Anthonis Joris zn Focker zijn broeder bij hare vrouwe waer-
heijt confcientie ende ziele zalicheijt in plaetfe van ede getuycht en verclaert heeft waerachtich te 
wefen dat ontrent paeff tot haer depofantes huijfe ingecomen es eenen Eloy cammer die dier 
tijdt woonde ten huijfe van Jaques de Marijn cleermaecker, hebbende de voors. Eloy bij hem 
noch eenige andere gaften tot t getal van vijff off zes toe. Welcken Eloy met fijn voors. gefelschap 
dien heelen dach ten huijfe van haer getuijge bleven eeten en druncken tuffchen wijlen den 
felven geheelen dagh herluijder tijdt gefamentlick en fulcx mede def voors. Eloij over brengende 
met Rollen inde rolbane leggen op t erve achter haer getuges huijs geduyren t felve de middach 
over tot den avondt toe fonder dat fij getuge den felven dach in eeniger manieren gehoort heeft 
dat de voors. Eloy van eenige pijne claechde. Maer dat hij gelijck dander fijnen laechf genoten 
vrolick was. Tuijchde voorts dat des avonts naer zijluijden uijt t voorf. Rollen waren gefcheijden 
eenige vant gefelschap van hare getuijge begeerde dat fij wat vuyrs an foude leggen. Daerop fij 
getuijge feggende: wat ghijluijden hebt al den dach lopen Rollen fonder vuijr, foude ick nu vuyr 
anleggen, werde daerop foo bij den voors. Eloij als tander gefelschap gefeijt dat hij Eloy f daechs 
te vooren tot Leijderdorp hadde geweeft ende dat hij aldaer int water gelegen hadde dat hij de 
natte clederen gelijck fij getuijge ooc felffs fach noch an hadde en dat hij deur de natticheijt nae 
hij stil en uijt rollen gefcheijden was cout was geworden. Over fulcx fij getuijge een vuyr anleggen-
de fijn de voors. Eloy en fijn gefelschap daer bij gegaen druncken al t famen met malcanders om 
tot des avonts omtrent de clocke thien uijren ten welcken tijde de voors. Eloy en tander gefel-
schap uijt haren huijfe zijn gescheijden ende naer huijs gegaen zonder dat fij getuge oyt noch 
vanden voors. Eloy noch van tander gefelfschap in eeniger manieren van eenige swaricheijt van 
quetsuyre off anders heeft gehoort. Tuijgde bets voorts een dach off twee daer nae verftaen te 
hebben dat de voors. Eloy opten voors. maendach over de voors Rol baen te weeten van tene 
fijdelbert opt ander hadde willen springen en dat hij hem daer over verfprongen en zeer gedaen 
hadde. Wijders niet tugen Prefenteren tfelve tallen tijde des nood en verzocht zij int ede te 
bevestigen van twelck den requirant verzocht acte. Aldus gedaen binnen der stadt Leijden ten 
huijfe mijns notaris ter prefentie van Pieter Daems zn ende Henrick Dammas zn beijde Peltiers als 
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getugen ten defen verfocht. Lager stondt T Welck ick getuge en was getuijckent H. van Heemf-
kerck nots. ... Ende ondervraecht zijnde verclaerde de innehouden van zelve waerachtich te 
weefen so waerl. most haer Godt Almachtich helpen. Actum den xxxen Juli @o xvj C en twee.  
 
Getuignisboek H214. 
Compareerde voor de ondergeschreven schepenen Simon Oom Dircxzn vleijfhouder out omtrent 
xl jaren ... [dezelfde aanhef als hiervoor] ... legt verklaring af “bij fijne manne waerheijt confcien-
tie en ziele falicheijt in plaetfe van ede” ... “getuijcht ende verclaert heeft warachtich te wefen 
dat hij getuge inden maent van Martij leftleden fonder den juijften dach onthouden te hebben op 
eenen fondach tegens den avont es comen gaen van Calflagen naer Leijden en gecomen fijnde in 
de dorpe van Leijderdorp omtrent Doefbrugge heeft hij getuge gefien dat aldaer quam op den 
wech pafferen een bufbode die fijn wech nam naer Coudekerck. Welcke bode wefende omtrent 
off neffens de huijfinge van Claes Hermans zn. Smith daer tegen over de herberge daer althans 
uijt gangt den verlooren arbeijt angerans werde bij feeckere Wael die feer droncken was pogen 
de felve Wael de voors. bode de halve lancie die de voors. hij bode inde handt hadde te ontwel-
digen tot dien eijnde de voors. Wael de felve halve lancie inde handt greep en hem als off hij 
uijtfinnich ware geweeft tegens in voors bode anstelde. Maer alfoe den voorf bode nijet gaerne 
fijn geweer en liet gaen bleeff de voors. Wael feer heftich en geweldich tegens de voors. bode 
trecken om de halve lancie te crijgen. Tuijchde voorts dat ten felven tijde aldaer mede ten angang 
quam de voors. Anthonis Focker die tgewelt twelck de voors. bode bij den voors Wael werde 
aengedaen fiende, daer hij gegaen es feggende tegens den voors. Wael, dat de voors. bode in 
flants dienste was en dat hij den voors. fulcx vreedfamelick behoorde te pafferen te meer de wijle 
t wel vaeren vant landt an de reijfe van den voors bode mochte hangen off diergelijcke woorden 
in fubftantie. Fouckende fulcx de felve Focker den voorn. Wael te bewegen dat hij den bode 
foude laten gaen. Maer de voors Wael daer op niet pafferende en fulcx van t voorf gewelt tegen 
de voorn bode nijet ophoudende is den voorf Focker de voorn. bode daer over te hulpe gecomen 
om de felve bode van verder gewelt te bevrijen, hebbende fulcx de voorn. Focker met hulp van 
de voors bode de voorn. halve lancie uijt handen van de voorn. Wael becomen blijvende de felve 
halve lancie in handen van den voors. Focker. T welck de voorf Wael fiende viel de felve de voorn. 
Focker foo heftich ende geweldelicken uijt dat hij Focker genouch te doen hadde dat hij de voorf 
Wael mette voors halve lancie van zijn lijff weerde. Tuijgde beth voorts dat hij getuge alfdoen 
mede heeft gefien dat de voorf Wael nae hij van de voorf bode en Focker was gefcheijden van 
den dijck af van hooffde te voeten in een floot viel en foude de Wael ontwijffelick in de voors 
sloodt deur fijn dronckenschap hebben leggen verfmoren indien hij daer uijt met hulp van twee 
luijden nijet geholpen hadde geworden. Wijders niet tuijgende ... 
Bevestiging voor de schepenen op xxvij en julij @o xvj C en twee. 
 
Getuignisboek H214v. 
Compareerde voor den ondergefchreven Schepenen Pierijne de Marijn huijfvrouwe van Jaques de 
Marijn cleermaecker out omtrent liij jaren ... [dezelfde aanhef] wonende in de Colffmaeckers-
stege binnen der stadt Leijden. [Zij legt voor de notaris een verklaring bij haar vrouwe waarheid 
af]. 
... getuijgt ende verclaert waerachtich te wefen dat eenen Eloy cammer in fijn leven met haer 
getuge thuis gelegen heeft ende dat den felven inden maent van Martij voorleden op eenen 
fondach voor fijn overlijden geweeft zijnde tot Leiderdorp des avonts zeer droncken ende nat 
thuijs quam fulcx dat t water van fijn mantel en cleederen affdroop, gaende de felven Eloy den 
felven avondt flapen anhouden fijn nat hembde. Niet jegenstaende fij getugen hem een fchoon 
drooch warm hembt prefenteerde te hantreijcken. Tuijchde voorts dat den felven Eloy fmaen-
dachts fmorgens goet tijfts naer hij een fchoon hembt hadde angetrocken op ftaende het natte 
wanbais dat hij favonts te vooren hadde uijtgetrocken wederom an trock comende fulcx van 
fijnen flaepplaetfe beneden, imbijtende met Nicolay de la Cole cammeraet een gefroyten harinck 
met aguijn, drincken daer toe met malcander feeckere glazen bier. Waer nae de voorf Eloy 
clagende dat hem fijn duijm feer dede, feijde dat hij wilde gaen na der chirurgijn om daer nae te 
laten zien en fulcx uijtgaend, bleeff de felve Eloy dien halven dach uijt tot favonts laet inden 
abinft geweeft fijnde den felven dach inde herberge van Swanenburgh op Levendel binnen defer 
stede daer hij (foe fij getuge te meer malen verftaen heeft felffs uijt monde van voorf Eloy, ende 
oock andere, had lopen rollen). Verclaerde voorts dat voorf Eloy den felven nacht nae twee uijren 
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feer begonft te clagen dat hij pijn in zijn beenen hadde, begerende dat men den chirurgijhn halen 
foude gelijck dienvolgen den broeder van de voorf. Eloy genaemt Noe ging om den chirurgijn de 
welcke des dijnsdaechs fmergens omtrent de clocke feven uyren comen ende def voorf Eloys 
benen befichtigende heeft de felve chirurgijn de benen van de voors. Eloy en def felffs duijm met 
feeckere olij off falve wat gefmeert, leggende oock op fijn hooft een pleijfter fonder wierk te 
gebruijcken, waer na de voorf Eloy def anderen daechs wefende woonfdaechs defer werelt es 
comen te overlijden. Sonder dat hij foo lange hij leeffde en eenige kenniffe hadde, anders 
claechde dan over de pijne die hij in zijn benen was lijdende. Ende ten laetften verclaerde zij 
getuge tot verfcheijden stonde hooren feggen te hebben, dat de voorf Eloy op ten voors. 
maendagh als hij inde herberge van Swanenburg was over de rolbane hadde willen springen en 
dat hij hem daer over feer gedaen hadde. Wijders nijet tugen.  
[Voor schepenen bevestigt op 30 juli 1602]. 
 
Getuignisboek H215v. 
Compareerde voor den ondergeschreven Schepenen Mr Jan Affwerus van Gennip chirurgijn oudt 
omtrent L jaren [dezelfde aanhef, ook hij legt voor dezelfde notaris een verklaring af, bij zijn] ... 
manne waerheijt ... waerachtich te wefen dat op ten xi en dagh der voorleden maent Martij 
geweeft zijnde maendach fmergens goeth tijts ten huijfe van hem getuijge gecomen es eenen 
Eloij Bragaert die alfdoen woonde ten huijfe van Jaques le Marijn cleermaecker, claegende de 
felve Eloy dat hij pijn in fijn duijm hadde. Welcke des voorf. Eloy s duijm hij getuge befiend heeft 
de felve met feeckere olij en een weijnich gefmeert, fonder dat de voorf Eloy in eeniger maniere 
anderfints claechde. Tuychde voorts dat hij getuge des anderen daeg s mergens vrouch wefende 
dijnfdaechs ontbode es geweest deur Noë des voorf Eloys broeder, omme ten huijfe van voors de 
Marijn bij de voorf Eloy eens te comen ende hij getuge aldaer gecomen zijn, claechde de voors. 
Eloy dat hij grote pijne in fijn eene been hadde, daer aen hij getuijge nochtans int minfte niet en 
conde fien dan dat de voors. Eloy met coude bevangen was, fulcx dat hij getuge t voorsf. been en 
de duijm van voors. Eloy een weijnich fmeerde. Claechde voorts de voors. Eloy dat hij eenige 
pijne int hooft hadde, feggen hem feer gedaen te hebben ende hij getuge fulcx t felve befichti-
gend, heeft bevonden dat des voorf Eloy s hooft weijnich was gequetft, in vougen dat hij getuge 
op de felve quetfinge, om de voors. Eloy te contenteren alleenlick een pleijfter leijde, zonder dat 
de felve quetfinge was van fulcker qualiteijt dat daer uijt des voorf Eloys doot heeft comen 
geraecken veroorfaecken. Immers niet dat hij getuge bemercken conde, als weefende de felve 
wonde fonder eenijge contufie, jnflamatie ofte eenijge andere teijckenen, daer van de voors. Eloy 
na fmenffchen oordeel foude hebben mogen fterven. Wijders nijet tugen ... [Verklaring is 
afgelegd ten huize van de chirurgijn staande op de Delffsche Vliet en later bevestigt voor de 
schepenen op 31 juli 1602. De schepenen noteerden dat de wond volgens de dokter aan de 
rechterzijde van zijn hoofd recht boven het voorhoofd zat. Slechts de opperhuid was geraakt, de 
wond ging niet diep.] 
 
Zie getuignisboek H215v, bron L.J. 1994, pag. 63: Een pleister was vroeger de aanduiding voor een 
smeersel bereid uit olie, was, vet, eiwit en arabische gom waarin geneesmiddelen als harsen, 
plantenaftreksels, terpentijn en loodwit werden verwerkt. 
 
Getuignisboek H216v. 
Compareerde voor den ondergeschreven schepenen Ermtgen Claesdr, Claes Hermans houff 
fmith... out omtrent xxxvj jaeren rechtilicken door een bode mitte roede gearresteerd ende ver-
daecht fijnde omme ten verfoucke van Gerrit Jorijs zn Focker inden name en van wegen Anthony 
Focker fijn broeder te werden gehoort ende gerecoleert op te atteftatie hier na geinfereert. 
Op huijden den xxijen fulij xvj C twee es voor mij Henrick van Heemfkerck notaris publijck bij den 
Hove van Hollandt ... mitfgaders voor den ondergefchreven getugen gecompareert Claes 
Hermans zn. houff fmith wonende omtrent Doefbrugge inden ambachte van Leijderdorp, ... [legt 
verklaring af bij zijn manne waarheid, etc.] ... verclaert heeft waerachtich te wefen dat hij getuge 
nae fijn befte onthout inde maent van martij leftleden op eenen fondach nanoen tegen den 
avondt staende op fijn werve neffens fijn travalie* gefien heeft dat op den dijck neffens fijn 
getugens heck quam pafferen een bufbode die fijn wech scheen te nemen na Coudekerck, 
hebbende de felve bode een halve lancie inde handt. Welcke bode alfvooren voor fijn getuges 
heck wefende, heeft hij getuge vorder gefien, dat de voorf bode angevanft werde bij feeckere 
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Wael, die feer droncken was, de welcke de voorf bode fijne halve lancie poochde met gewelt te 
ontnemen, dan de voorf bode fijn geweer off halve lancie nijet willende laten gaen. Maer tene 
eijnde vandien inde handt houden heeft hij bode tegen den voorf Wael (die t ander eijnde van de 
voorf lancie inde handt hadde), getrocken om t felve fijn geweer te behouden. Doch de felve 
bode daer van geen meefter cunnende werden, deur dien de voorf Wael tegen hem feer fruiefe-
licken, ende geweldelick trock, es eijntelick aldaer ten anganck gecomen de voorf Anthonis 
Focker des requirants broeder die omme de voorf bode te vorderen en van vorder gewelt ofte 
overlaft te bevrijden, den felven affifteerde, hebbende fulcx den felve Focker met hulp van de 
voorf bode de voors. halve lancie uijt handen van den voorf Wael becomen, blijvenden felve 
halve lancie in handen van hem Focker. T welck de voorf Wael fiende beftondt tot den voorf 
Focker feer heftich in te vallen, in allen schijn off hij de felve Focker had willen gerieven, gelijck hij 
oock foo t fcheen foude hebben gedaen indien de voorf Anthonis Focker den voorn halve lancie 
nijet gevelt ende de voorf Wael daer buijten staende gehouden hadde, fonder dat hij getuge 
heeft gefien dat de voorf. Focker den voorn Wael mette voorf halve lancie in eeniger manieren 
gesteecken ofte geflagen heef. Tuijchde voorts dat hij getuge tot vescheijden stonden uijt monde 
van divefche luijden wel gehoort ende verstaen heeft dat de voors Wael op ten voorf sondach 
deur zijne over grote dronckenschap van boven den dijck aff int water gevallen hadde. Wijders 
nijet tugende. ... [de verklaring is afgelegd] ... inden voorf dorpe van Leijderdorp ten huijfe van 
Gerrit Jans van Harmelen schoudt aldaer. Alsnog gehoord door de schepenen op 1 augustus 
1602. 
* Travalje = noodstal waarin een hoefsmid het paard vastzet dat hij wil beslaan. v.D. 
 
Getuignisboek H217v. 
Compareerde voor de schepenen van Leiden en eerst op dezelfde manier voor notaris Heemskerk 
“Dirck Adriaenszn cleermaecker van Wanchom uijt Gelderland oudt omtrent xxvj jaren wonende 
in de dorpe van Leijderdorp.” Hij verklaart eveneens ten verzoeke van Gerrit Joriszn Focker, broer 
van Anthony Joriszn Focker bij zijn manne waarheid, etc. “waerachtich te wefen dat hij getuge 
inde maent van martij leftleden fonder den juijften dach onthouden te hebben maer wel te 
weten dattet was op eenen zondach inde noene, tegens den avondt staende opten dijck omtrent 
de werve ofte huijfinge van Claes Hermans Smith gefien heeft dat op ten felven dijck paffeerde 
een bufbode die een halve lancie inde handt hadde, nemende fijn cours naer Coudekerck. En de 
felve bode gecomen wefende tot neffens t’heck van de voorf Claes Hermans Smith heeft hij 
getuge gefien dat aldaer quam lopen een Wael die zeer onmit droncken was. Welcke Wael ... 
[verder vrijwel hetzelfde verhaal als eerder beschreven is]. ... Anthonij werd “zeer geweldelijck en 
furieufelicken angevallen in vougen dat die felve Focker genoug te doen hadde dat hij de felve 
Wael van zijn lijff keerde. Waer toe hij de voors halve lanchie welde [rondzwaaide] om de felve 
Wael daer buyten te houden staen. Ende fijn eijntelick de voorf Focker en den bode gegaen naer 
Coudekerck zonder dat hij getuge gefien heeft dat de voorf Focker den voorn Wael in eenijger 
manieren geflagen heeft gehadt.” 
Heeft verder ook gehoord dat de Waal in het water was gevallen, verklaring tevens afgelegd in 
het huis van de schout van Leiderdorp.  
Herhaald voor de schepenen van Leiden op 01-08-1602. 
 
1603 
 
Notaris J. van Tethrode, 1602 – 1603 Marijtie Gerritsdr voor AJF, folio 193. 
Op huijden den xvij en Meij xvj C ende drije, compareerde voor mij Jacob van Tethrode nots publ. 
ende de onderges. getuijgen Maritgen Geritsdr wedue van Joris Claes zn Focker poortereffe der 
stede van Leijden, geholpen bij mij nots publ. als haer gecoren voocht in defen. Ende affitueerde 
haer felven mitfdefen borge voor Anthonis Joriszn Focker, steenbacker tot Coudekerck heure 
foon, voor de fome van zes hondert Carlolus guldens t xl groon tftuck ... die zeluen haren zoon de 
atter van vier ten behouve van de wedue ende erffgenamen van za Mees Philps zn ap fulebrugge 
bij de Hove van Hollant op ten elfften Aprilis voorleden es gecondempneert. Verbindende daer 
onder haer perfoon ende alle haere zoe jegenwoordige als thoecomende roerende ende onroe-
rende goederen geen vuijt gefondert. Ter executie van voorf Houe. [Anthonis Joris beaamt het 
bovenstaande.] Ende verfochten hier van openbare acte. Aldus gedaen binnen der stede van 
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Leijden ten huijfe van Willem Corn. de Milde waert int Hoff van Holant, ten daege ende jaere 
alfbouen ....  
Marijtge Gerrits ondertekent met een kruis. 
 
1604 
 
Notaris Claes van der Laen, 1606 – 1608 Antonis Joris 135. Betreft periode 1604 - 1608. 
Op huijden den xix en octobris 1608 sijn voor mij notaris publijc mitzgaders voor de ondergeschr. 
getuge gecompareert Willem Cornzn de Milde, waerdt int Hoff van Hollandt out omtrent Lviij 
jaren en Henrick van Heemskerc mede nots publijc out omtrent xxxvij jaren, beijde burgers dezer 
stede mij notario wel bekent. De welcke ten verfoucke van Anthonis Jorisz Focker steenbacker 
mede binnnen defer stede woonachtich bij heurluijder manne waerheijt, confcientien end zielen 
zalicheijt in plaetze van eede getuijcht en verclaert hebben waerachtich te wefen en hen getugen 
zeer wel kennelijc te zijn dat de requirant zedert meije xvj C vier tot meije dage voorleden in 
dezen jare xvj C acht continuelicken zijne refidentie en woonplaetze gehouden heeft inde jurif-
dictie van Alphen zonder dat hij middelertijt tot Coudekerck op zijne steenplaetze heeft gewoont. 
Voor redene van wetenschap verclaren zij getugen dat fij tot verscheijden reijfen ter woonplaetfe 
van de requirant in de voorf jurifditie van Alphen zijn geweest. Namentlijc eerft op zijne woo-
ninge gelegen aende Hogen Rhijndijck, daer na in den dorpe van Alphen. Ten laetsten op fijne 
pannebackerije gelegen aen den voorf Hogen Rhijndijck jegen over de Heijmansbrugg. Van waer 
de reqt binnen defer stede metter woone gecomen es. Wijders niet tugende ... 
 
1605 
 
ORA inv. nr 132, akten van verpachting. Periode oktober 1605 – maart 1606. 
Anthonis Joris zn Focker pacht de drankimpost in Alphen en Oudshoorn voor ix C xliij £ met 
“Henric van Heemfkerck ende Aernt Willemszn borgen en medestanders”. 
Idem “Swaderburgerdam brandewijnen ende bijeren mit alle de herbergen staen over Lagen 
Rijndijck omtrent de Swammerdamfche brugge nijet jegenstaende de zelve onder de jurifdictij 
van Aerlanderveen gelegen zijn ... voor j C liiij £”, borgen idem. En “de ix ste mitfgaders de lj ste 
aldaer ... voor xlij £”, borgen idem. Anthonis is zelf borg voor Aernt Willemszn van Coekerck. 
 
Nots Claes van der Laen, 1606 – 1608 Antonis Joris 141. Speelt in 1605. 
Op 31-05-1608 verklaart Henric van Heemskerk voor notaris Van der Laen, op verzoek van 
Anthonis Joriszn Focker, “steenbacker althans wonen in de parochie van Alphen” dat “Cornelis 
Allerts calckbrander tot Coudekerck feeckere fome van penn. ten achteren es geweest aen Pieter 
Sanguin deurwaerder van de Hove van Holland uijt faecke van geleverde calck ...” en “... hij 
getuge gehoort heeft dat de voorn Pieter Sanguijn jegens den reqt feer claechde over t’onbeleeft 
maenen van voorf Corn. Allertszn. Seggende de voorf Sanguijn jegens de voorn. Focker in sub-
stantie van woorden: Monfr Focker defen onbeleeffden bloet (denoterende voorf Corn. Allertszn) 
valt mij met grote onbeleeftheijt aen. Ic biede u maect fijn actie te copen, ten eijnde ic van hem 
mach ontslaen werden. Indien ghij tzelve cunt te wegen brengen zoo sal ic u vandaeg betalen off 
deur Rijckelant int radt van avonturen doen betalen hondert guldens en de reste binnen drie 
maenden. Daerbij de voors Sanguijn vouchde defe off gel. woorden: Wat ghij daer aen geniet es 
gefchoncken. Waer toe hoe wel de voorf Focker nijet gaerne en verstont, seggende dat hij meer 
als genouch met fijn eijgen faecken te doen hadde, heeft nochtans hem daer toe door en custing 
bieden van voorf. Sanguijn laten bewegen. Verfoucken ooc de voorf Sanguijn aen hem getuge de 
fijne interreffie t best te willen doen, dat d’actie van voorf Corn. Allertszn aen den Reqt foude 
mogen comen. Ende hij getuge hem daer toe laten gebruijcken es foo veel te wege gebracht dat 
de voorf Corn. Allertszn zijne actie die hij op Sanguijn spreeckende hadde (bedragen per reste 
hondert zessentnegentich gul twaelff stuvers) aen de reqt vercoft voorde nombre van acht ende 
vijftich duijfent double hartsteen boven drie stopen Rintschen wijn ten gelaeg van welcke coop hij 
getuge terstont heeft heffe een acte van tranfport daer toe hij getuge hem nopende date hijer 
vooren geexpreffeert mitfgaders fome ende nombre van steen refereert. Verclaerde voorts dat 
de coop fulcx aengegaen fijn de reqt en hij getuge den voorn. Fanguijnt ten selve aengefeijt ende 
geadbierteert hebben, die daerover zeer verblijt was ... [Er wordt geen akte van de transactie 
ondertekent, ze eten en drinken in de herberg en gaan als vrienden uit elkaar] ... Gelijc hij getuge 
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mede wel weet dat de voorf Sanguijn tot diverffche reijfen steen, calc ende andere materialen 
van hem reqt gecoft heeft.” 
  
Nots Claes van der Laen, 1606 – 1608 Antonis Joris 143. 
Dit is een verklaring over de onderlinge verstandhouding tussen Pieter Sanguijn en Anthonis Joris 
Focker die al gedurende meerdere jaren zo nu en dan in herberg het Hof van Holland in goede 
vriendschap samen gegeten en gedronken hebben, afgelegd door Willem Cornelis zn de Milde, 
waard van de betreffende herberg en Henrick van Soubburg, deurwaarder, op verzoek van 
Anthonis Joriszn Focker. 31-05-1608. De kwestie met Corns. Allerts speelde volgens een 
verwijzing in deze akte al op 20-08-1605. 
 
Nots Claes van der Laen, 1606 – 1608 Antonis Joris 147. 
Een verklaring over het bovenstaande wordt nu door Cornelis Allertszoon zelf afgelegd ten 
behoeve van AJF. Sanguin zou hem bespot hebben en Cornelis doet zijn beklag nog eens bij 
Anthonis wanneer ze samen naar Koudekerk onderweg zijn. 20-06-1608. 
 
Notaris Van der Wuert, 03-12-1605, folio 213. 
Op huijden den derden dach van december anno xvj C ende vijf compareerde voor mij notario 
publijck ende voor den ondergeschreven getuijgen Gerijt Janszn Schoudt van Eendrigoven ende 
Noorden. Ende verclaerde bij den eet int stuck van zijn officie gedaen, ten verfoucke van Anhonis 
Joriszn Focker als pachter vant bestiael over de parochien van Nijeuweveen, Langeraer ende 
Corteraer hoe dat de slachbeeste die hij geduijrende de voorleden slachtijt aen eenige parochi-
anen van Nijeuweveen en Ter Aer vercoft heeft, tot geen hoger prijfen en zijn vercoft dan de 
billetten, die hij daer van onder zijn hant gegeven heeft, ende die den voors. requirant in handen 
is hebben, mede brengen ende den requirant verfochte hier van te hebben openbare actie. Aldus 
gedaen binnen der stede van Leijden ten huijfe mijns notaris ten dage ende jare alfboven, ter 
prefentie van Gerijt Janszn van Harmelen schout van Leijderdorp, ende Jan Gerijts van Harmelen 
mijnwerck als getuijgen hier toe verfocht zijnde. 
 
1606 
 
Notaris J. van Tethrode, 1606 Anthonij Joris folio 124. 
Op huijden den xxix en septembris des jaers zeftiene hondert ende ses, es voor mij Jacob van 
Tethrode nots publ. ... gecompareert Anthonis Joriszn Focker, wonen tot Alphen, out omtrent xli 
jaren, ende heeft bij fijne manne waerheijt, fcientie ende ziele falicheijt in plaetfe van eede ten 
verfoucke van Grietge Everts dr van Leeuwen, wedue van za Jan Corn. zn van der Miening, 
getuijcht ende verclaert warachtich te wefen. Dat alhoe welle de voorf Jan van Miening alleenich 
op fijn naem innegepacht hadde de impoft van foute ouer Leijden ende Rijnlandt, van termijn 
jnnegegaen den eerfthe aprilis zestienhondert ende ses, nochtans inde felve pachte fijn mede-
standers geweeft fijn Reijnout van Oij voor d’een helft item Willem van Oij, ende hij depofant 
mitten voorn. van Miening elcx voor een derdepaert van d’ander helft. Ende naer dat fij luijden 
van voorn van Miening die dezen voorf impost collecteerde te meerdemalen verstaen hadden, 
dat inden voorf pachte gedaen ende gepleecht wierden veele ende menichfuldige fraulden, 
hebben fijluijden, ome te voorcomen t’groot verlies daer inne fij

len
 aefchapen waren te vallen de 

voorf pachte mitten andren (alhoe welle d’acte van ouerdoeninge allenich bij den voorn. van 
Miening, es gepaffeert) geheele ende alle ouergedaen aende voorn. Reijout van Oij, die heml. mit 
alles beloofde te bevrijden, van allen coften van fomatie ende gijffelinge ter zaecke van voorf 
pacht te vallen, maer oock ten comptoire van voorf op gemene middelen te voldoen, de pen. fijel. 
voorf van Miening voorde voorf pachte beloofde. Ende getuijchden wijders niet. Alle t welck hij 
depofant des noot ende verfocht fijnde voor alle heren ende rechteren in cas van recollemente 
mit folempnelen eede prefenteerde te bevestigen. Ende de requirante verfochte hier van open-
bare acte. Aldus gedaen binen der stadt Leijden ter comptoire mijns ... Getekend: Anthonis 
Focker 1606.  
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1607 
 
SA II inventaris nr 1949 betreft portefeuille met pachtcontracten uit 1607 en volgende jaren. 
Hierin staan taakomschrijvingen voor allerlei pachten. Naam Anthonis niet aangetroffen. 
 
Akten van verpachting. Augustus 1607. Sevenhoven Noorden ende Nieucoop bestiael. 
Opgehangen op ij C gl boven t both ende is gemijnt bij Anthonis Joriszn Focker voor xvij C lxxix gl. 
Borgen Aert Willemszn ende Abraham Barnaertszn. 
Idem het bestiaal in Langeraar en Korteraar voor ix C Lxxxiiij gl. en het gemaal aldaar voor vij C 
lviij gl. 
 
https://books.google.nl/books?id=WQhKAAAAcAAJ&pg=PA40&lpg=PA40&dq=anthonis+jorisz+fo
cker&source=bl&ots=KCbzcw0F7a&sig=srorX0pnNG7mgKPJR_17lOI5jK8&hl=nl&sa=X&ved=0ahUK
EwjP1p-
jsOnNAhWKQBQKHds_CaMQ6AEIQjAI#v=onepage&q=anthonis%20jorisz%20focker&f=false 
Zie ook: https://nl.wikipedia.org/wiki/Tachtigjarige_Oorlog  
 
1608 
 
Akten van verpachting AJF. 
Augustus 1607-juli 1608 turf in Leiderdorp, Zoeterwoude en Oegstgeest voor ij Mij C xiv gl. 
Borgen Aert Willemszn ende Abraham Barnaertszn. 
 
Idem augustus 1607-juli 1608 turf in Aalsmeer, Kudelstaart, Zevenhoven, Noorden, Nieuwkoop, 
Langer- en Korteraar, Rijnsaterwoude, Leimuiden, Kalslagen, Vriesekoop, Aarlanderveen, 
Nieuweveen, Jacobswoude en Zwammerdam voor iiij C iiij gulden. 
 
1609 
 
Notaris J. van Kuijck, 1610-1611, Anthonis Focker, nr 47. 
Op huijden den xlij en decembris anno 1610, es voor mij notario public mitfgaders voor den 
onderges getugen gecompareert, Cornelis Allartszn Calckbrander inwoonder defer stede. 
Dewelcke ten verfoucke van Anthonis Joris Focker, bij fijne manne waerheijt, confcientie ende 
ziele faclicheijt, in plaetfe van eede getuijcht ende verclaert heeft waerachtich te wefen. Dat hij 
getuge inden fomer van den jare 1609 wefende op te steenplaetfe van den requirant, fonder de 
precifen dach onthouden te hebben, gehoort heeft dat de requirant fijn ondermeefter van de 
voorf steenplaetfe tot drie ofte vier malen toe affgevraecht heeft off hij cortulfinge daer te 
vooren van de voorf steenplaetfe geen steen hadde geleuert, ende daer van geen gelt hadde 
ontfangen. Ende dat d’voorf ondermeester telcken daer op geantwoort heeft neen. Ende heeft 
hij getuge een weijnich daer nae gehoort, dat d’voorf ondermeester door t’anfeggen van de 
requirant bekende een fchuijtge met steen affgeleuert hadde en t’gelt daervan ontfangen te 
hebben. Wijders nijet tugende prefenterende t’gene voorf staet tot allen tijden des noot ende 
verfocht fijnde met eede te bevestigen. Van twelck de requirant verfocht acte. Aldus gedaen 
binnen der stadt Leijden ten comptoire mijns notaris. ... 
 
1610 
 
Alphen, Rechterlijk archief, protocollen, inv.nr. 4 folio 51v, 21-01-1610  
Regest: Joachim van Mierop, ontvanger-generaal van Holland en West Friesland, voor zichzelf 
en met procuratie van zijn broer jonkheer Huijgo van Mierop, mede Marija van Mierop, 
weduwe van jonkheer Pieter van Roon, erfgenamen van Cornelis van Mierop, heer van 
Hoochtwoude, Calslagen enz. dragen over op Beer Mathijsz Hoogeburch een koopbrief van 2 
1/2 morgen land in 't Rietveld onder Alphen en een brief van willig decreet van 6 1/2 morgen 
land in 't Rietveld, belend ten westen de Compierekade, ten oosten 's-Gravenakker, ten 
zuiden het land dat vroeger behoorde aan de weduwe en kinderen van Mees Jansz en 't 
proveland van Boskoop, ten noorden 't proveland van Koudekerk en "het claeplaecken", en 1 
1/2 morgen in 't Rietveld, belend ten noorden Gerrit Dircxsz, ten zuiden Cornelis Cornelisz 

https://books.google.nl/books?id=WQhKAAAAcAAJ&pg=PA40&lpg=PA40&dq=anthonis+jorisz+focker&source=bl&ots=KCbzcw0F7a&sig=srorX0pnNG7mgKPJR_17lOI5jK8&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwjP1p-jsOnNAhWKQBQKHds_CaMQ6AEIQjAI#v=onepage&q=anthonis%20jorisz%20focker&f=false
https://books.google.nl/books?id=WQhKAAAAcAAJ&pg=PA40&lpg=PA40&dq=anthonis+jorisz+focker&source=bl&ots=KCbzcw0F7a&sig=srorX0pnNG7mgKPJR_17lOI5jK8&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwjP1p-jsOnNAhWKQBQKHds_CaMQ6AEIQjAI#v=onepage&q=anthonis%20jorisz%20focker&f=false
https://books.google.nl/books?id=WQhKAAAAcAAJ&pg=PA40&lpg=PA40&dq=anthonis+jorisz+focker&source=bl&ots=KCbzcw0F7a&sig=srorX0pnNG7mgKPJR_17lOI5jK8&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwjP1p-jsOnNAhWKQBQKHds_CaMQ6AEIQjAI#v=onepage&q=anthonis%20jorisz%20focker&f=false
https://books.google.nl/books?id=WQhKAAAAcAAJ&pg=PA40&lpg=PA40&dq=anthonis+jorisz+focker&source=bl&ots=KCbzcw0F7a&sig=srorX0pnNG7mgKPJR_17lOI5jK8&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwjP1p-jsOnNAhWKQBQKHds_CaMQ6AEIQjAI#v=onepage&q=anthonis%20jorisz%20focker&f=false
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tachtigjarige_Oorlog
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Vroughrijck, ten oosten 's-Gravenakker, ten westen de 6 1/2 morgen voorn. Borgen: Anthonis 
Jorisz Focker, steenbakker, burger te Leiden, en Adriaen Jansz van der Horn, pannenbakker te 
Alphen. Koopsom 560 gulden. Met schuldbrief. 
(Dit betreft waarschijnlijk Anthonis’ ‘buren’ die ook stukken grond in het Rietveld bezit.) 
 
Akten van verpachting deel 6. Akten van verpachting, periode April-September 1610. 
Leijden ende Rijnlant zoutimpoft voor een geheel jaer. 
... Opgehangen op ij M gl boven tbot ende is gemijnt bij Anthonis Joriszn Focker voor xxiij M xxx 
gl. Borgen ende medestanders Yfaac van den Berch Willem van Oijen ende Gerrit Focker. 
In dezelfde periode pacht hij ook de impost ”van de helft vant derde paert der boeten voor xcvij 
gl” met borgen Yfaac van den Berg en Pouwels Verhage. Ysaak van den Berg pacht het hoorngeld 
in Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude voor vj M v C xc gl met als borgen en 
medestanders Anthonis en Gerrit Joriszn Focker. Tegelijk zijn Gerrit en Anthonis pachters en 
borgen voor elkaar of de andere bovenstaande personen, of met Barent Jans als borg. 
 
ORA 508 nr. 129a. Stukken betreffende schulden van Anthonis Jorisz. Focker 1610-1624,  
1 pak. Pachter van verponding en dergelijke van Pieter Adriaens van der Werff, liet schuld van 
ƒ 18.000,00 achter. Zie verderop voor de apart beschreven volledige inhoud van dit pak. 
 
Notaris P. Clz. van Rijn 1618, nr 204, AJF en wijlen Gerrit J.F. nr 93. Zie ORA 129a. 
Compareerde voor mij notaris ende getuijgen onder genomineert, Anthonis Joriszn Focker. De 
welcke verclaerde bij fijne concientie [etc.] ter instantie ende verfoucke van IJfaac van den Berch 
waerachtich ende hem depofant kennelijck te fijn dat de requirant gepacht heeft de sout impost 
over de stadt Leijden ende Rijnlandt over den jaere geeijndicht den eerften aprillis 1610 voor de 
fomme van drije ende twintich duijfent negen hondert ende vijftich gul. ende dat hij depofant 
neffens Gerrit Joriszn Focker fijn broeder za. ende Willem van Oijen henluijden daer vooren als 
borgen ende mede standers van de voorf pacht voor de heeren gecomitteerden van die felve 
verpachtinge hadde bekent gemaeckt. Ende nade expirae van den felve pacht op de xij en junij 
1612 ten huijfe van Cornelis Jacobs Nijencoop waert inden Vergulden Hoorn binnen der voorf 
stede gereeckent hadden. Is bevonden naer voorges. liquidatie aen felve pachtte cort te comen 
de fomme van elff hondert guls. Waer van het vierdepaert van hem depofant ende fijn voorf 
broeders over lange is betaelt geweeft. Welcke reeckeninge ten voorf dage oock is gefchiet ten 
overstaen ende bijwefen van voorf van Oijen, die oock int cort off verlies van voorf somme heeft 
geconfenteert ende belooft te betaelen. Wijders nijet tuijgende. Akte 12 februari 1618. 
 
Getuignisboek K135v. 
Linksboven: D’originele interrogatoirie hanct aencoppel van auctentijcque attestatien daer toe 
tregr. zich refereert. 
[Voor schepenen compareert] Haarper Pouwelszn. bode mitte roede out omtrent xxxvj jaren 
ende Huijbrecht van Spruijtenburch out omtrent xxvij jaren, beijde woonende binnen dezer 
stede, ... ten verzoeke van Jan Henricx heuijckemaecker, jegenwoordich pachter van de kaerffen-
smeer ... 
Inde eerften te vragen de voors Harper Pouwelszn. off niet warachtig en es, dat hij hem als bode 
ter verfoucke van den reqt. op ten laeften maert omtrent de clocke negen uyren 1610 heeft laten 
vinden ten huijfe van Anthonis Joriszn. Focker als affgaende pachter van den voors. Impost om 
hem te infinueren op fanderendaech den eerften April fmergens de clocke thien uijren te compa-
reren voor t Raethuijs alhier omme metten reqt. behoorl. te gaen peijlen dan en was niet thuis 
ende overfulcx de weet gedaen tot fijnder woonstede. 
Verclaert den inhouden vandien warachtig te wefen. 
Hem getuijge voorts te vragen off den reqt ende fijnen foon neffens hem getuijgende op 
fanderen daechs den eerften April ten thien uijren hem niet en hebben laten vinden, voor t voor 
Raethuijs wachtende op te compste van de voors. Focker affgaen pachter in defen. 
Verclaert den inhouden van defen infg. infgelijc ende warachtih te wefen. 
Off niet warachtich en is alff all lang genouch gewacht was ende hij Focker niet en compareerde 
hij getuijche enden den reqt. verstaen hebben dat den felven Focker was ten huijfe van Adriaen 
Louweris zn van Fwaenfwijck inden Regenbooch. 
Verclaert dat jae. 
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Hem getuijge te vragen off hij niet deur laft van den reqt gegaenen es bij den felven Focker ten 
huijfe voors. ende hem gevraecht off hij metten reqt belijeffde te gaen peijlen die daer op ter 
antwoort gaff: Ic hebbe wat anders te doen. 
Verclaert mede dat jae. 
Item of niet waerachtich en es, naer dat hij bode tfelve antwoort aenden reqt gerelateert hebbe 
hij reqt met fijn foon pfoonlijk gegaen es neffens hem getuijge bij den voors. Focker ten huijfe 
voorts dijen hij neffens Huijbrecht van Spruijtenburch ende d’voors. van Swaenswijck vondt 
fottendrincken ende den felven Focker om alle voldoens wille noch andermael gevraecht heeft 
off hem belijeffde de voors. peijlinge met hem reqt te willen doen. 
Verclaert mede fulcx warachtich te wefen. 
Ende off de voors. Focker daer op niet ter antwoordt en gaff: Ic moet het foudt gaen peijlen ic 
hebbe wat anders te doen reguleert u (denoteren den reqt) nae u ordonnantie. 
Verlcaert alsvooren jae. 
Item voorts hem getuijghe ende den voors. van Spuijtenburch tfamen te vragen off zij niet 
gehoort en gefijen hebben dat den reqt alfdoen den voors. Focker prefentierde de peijlinge te 
doen prefent Haarper Pouwelszn bode getuijge alhier ende noch een ander pfoon dijen hij daer 
toe zoude hebben te verkijefen ofte te nomineren ende daer hij mede te vreden zoude wefen. 
Verclaren beijde den inhoude van defen waerachtich te wefen. 
Item off den requirant den voors. Focker niet off en vraechde off hij daer mede te vreden was 
ende daer inne confenteerde dan niet. 
Verclaerden den inhouden van dien mede waerachtich te wefen. 
Ende off de voorf Focker daer op niet ter antwoort en gaff dat hij reqt hem mochte reguleren 
naer zijn ordonnantie ende feijde wel uijtdruckelicken geen peijlinge te willen doen. 
Verclaerden den inhouden van defen mede warachtich te wefen. 
Soo waerlijkc moft hun compten Godt Almachtich helpen. Actum den xxvij en maij des jaers xvj C 
thien. Ende was onderteijckent Frans Adriaenszn Willem Gowertszn. 
 
Vonnisboek P 1609-1611, AJF, folio ijCxviij verso, 218v. 
Neeltgen Claesdr van Dorp wedue van wijlen Willem Cornelis int Hoff van Hollant eijr

ce
. 

[Dingboek] D.B.H.H. fol. cxx verso, contra Antonis Jorisf Focker ge
de

. 
Op ten dach van huijden compareerde voor de vierfchare van schout ende schepenen der stadt 
Leijden Euwout Schilperoort gemt van Neeltgen Claes dr van Dorp wedue van wijlen Wilem 
Corneliszn int Hoff van Hollant eijc

re
. De welcke doen verdagen hadde Antonis Joriszn Focker ten 

eijnde hij gedaechde gecondemneert zoude werden mitte eijffscher
ce

 te reeckenen ende liquide-
ren ende t’gene bij slot vandien bevonden werd d’een off d’ander te competeren promptelic te 
voldoen, concluderende tot condemnatie vandien mitte coften, waer tegens Henric van Heems-
kerc ge

nt
 van de voorf ge

de
 gehoort confenteerde inden voorf eijffch met compenfatie van costen. 

T’welck de voorn. Schilpt accepterende verfochte dienvolgende condemnatie. De voorn. 
schepenen parthijen gehoort condemneren de ge

de
 volgende de prefentatie ende acceptatie. 

Aldus gedaen op ten xvij en septembris des jaers xvj C ende thien. 
 
Getuignisboek L146v. Zie ook Getuignisboek K135v. 
Compareerden voor den ondergefreven schepenen Cornelis Heijmanszn van Dam out omtrent 
xlvij jaren ende Pouwels Verhagens omtrent xxxv jaren beijde burgers ende innewoonders defer 
stede. Rechtelicken door een bode mitte roede defer stede verdaecht zijnde omme der waerheijt 
getuijchniffe te geven. Ende hebben dienvolgende bij fomemnelen eede hen luijden wettelicken 
gestaeft ende afgenomen ter requifitie ende inftantie van Anthonis Joriszn. Focker getuijcht ende 
verclaert warachtich te wefen, ende hen getuijgen zeer wel indachtich te fijn, dat zij getuijgen op 
den derden Augustij xvj C ende thien metten requirant, Jan Henricxzn heuijckemaecker ende 
meer ander gefelfchap vergadert zijn geweest ten huijfe van Capiteijn Cornelis van Achthoven 
ende dat aldaer tuffchen den requirant ende de voorf Jan Henricxz handelinge begonst ende 
geeffectueert werde, nopende de overdoenninge van den jmpost van smeeren over de dorpen 
van Aelfmeer, Nieuweveen Leijmuijden, Reijnfaterwoude, Aerlanderveen, Swammerdam, Alphen 
ende Coudekerck daer van den voorz Jan Henricxzn ter dijer tijt pachter was. Ten welcken tijde 
naer Loff ende Both tuffchen henluijden te samen gedaen, sij luijden op d’uijtfpraeke van goede 
mannen fijnalicken zijn geaccordeert ende verdragen dat den requirant den impost der smeeren 
voor t gehele jaer tfijnen proffijte foude collecteren ende dat den requirant daervooren aen 
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voorn Jan Henricxz soude betalen hondert ende tnegentich guldens aen gelt ende boven dien 
aenden felven Jan Henricx foude leveren een fchimmel henchst paert welcke alfoo voor geslagen 
ende geeffectueerde handelinge geschiede mit vrije wille zoo wel van d’een als d’ander. Oock ten 
tijde zij luijden beijde waren buijten alle befchonckenheijt ofte dronckenschap. Tuijchden voorts 
dat naer t aengaen van voorf handelinge ter voorf herberge gecomen es den notaris Henrick van 
Heemskerc ome t contract tuffchen den requirant ende de voorf Jan Henricxz te beschrijven. 
Waer toe den voorf Heemfkerc befich fijnde terftont ter zelver herberge (gelijc den voorf van 
Dam alleen verclaert) jnquamen eerft Baertgen Joppen des voorf Jan Henricxzn huijfvrouwe en 
een weijnich daerna Henrick Jansf zijn zoon, die niet en wilden dat t voorf contract foude werden 
volfchreven hoewel den voorn Jan Henricxz zulcs gaerne hadde gefien alfoe hij ten hoochsten 
over de voorf handelinge verblijt was als verclaeren hem de felve dorpen niet te dienen. Inder 
vougen dat daer deur naegelaten werde t voorf contract te teijckenen. Wijders niet verclaeren. 
Soo waerlic most hun comparanten Godt Almachtich helpen. Actum den xiiij e Junij anno xvj C 
twaelff. 
 
Getuignisboek L147v.  
Compareerde voor den ondergeschreven schepenen Henrick van Heemskerck notaris publijck 
wonende binnen defer stede out omtrent veertich jaren ende heeft bij den eedt die hij int stuck 
fijns voorf officie heeft gedaen ter requifitie ende inftantie van Anthonis Jorisz Focker getuijcht 
ende verclaert warachtich te wefen, dat hij getuijge op den derden augustij xvj C thien voorleden 
ontboden es geweeft ten huijfe van Capiteijn Cornelis van Achthoven, om aldaer te beschrijven 
zeecker contract, zonder dat hij getuijge nochtans wifte bij wien hij aldaer ontboden werde. Ende 
hij getuijge ter voors. herberge gecomen ende in tfalet gewefen of doen gaen fijnde, heeft hij 
aldaer gevonden den requirant, Jan Henricxz heuijckemaecker, Jan Cornzn steencop van Haerlem, 
Cornelis Heijmanszn van Dam mit onder ander gefelschap, alfdoen hem getuijge zo bij den reqt. 
als den voors Jan Henricxz aen gefeijt werde dat hij getuijge soude beschrijven een contract 
t welck zijluijden tfamen hadden gemaect nopende de overdoeninge van impost van smeeren 
over zeeckeren dorpen, daer van de voorz Jan Henricxz feijde pachte te wefen. Ende hij getuijge 
dienvolgens t voors contract begonst hebbende te schrijven, zijn ter voors herberge ingecomen 
des voors Jan Henricxz huijfvrouwe ende zoon, de welcke t volschrijven ende teijckenen van 
t voors contract beletten, doch jegen wil en danck (zoo hij getuijge niet anders conde bemercken) 
van den voorn Jan Henricxz die hem geliet over de voors handelinge zeer verblijt te wefen. 
Tuijchde voors dat de requirant den voorn Jan Henricxz noch geen van t voorf gefelschap ten tijde 
hij getuijge aldaer in quam, in eeniger manieren befchoncken naer fijns oordeels alle t famen 
nuchteren waeren. Wijders niet verclaerende. Actum den xiiij en junij anno xvj C twaelff. 
 
Vonnisboek R folio xc, 90. 
Anthonis Joris z. Focker eijr. [Dingboek] HH folio 244 vfo, contra Jan Henricx z heuycmaecker 
excipient en verwr. 
Inder zaecke hangende voor de vierfchare van schout ende schepenen der stadt Leijden tuffchen 
Ewout Schilperoort gemachticht van Anthonis Joriszn Focker eijffcher ter eenre, ende Jan 
Gerijtszn de Goede ... van Jan Henricxzn heuijcmaecker excipient ende verweerder ter andere 
zijden. D’eijffcher seijde dat den excipient ende verweerder, wefende pachter van den jmpoft van 
de kaerffen roet en fmeer over Leijden en Rijnlant, op den derden Auguftij xvj C en thien voor-
leden, uijte zelve fijne pacht aen den eijffcher overgedaen hadde gehadt de dorpen van Aelfmeer, 
Nieuweveen, Leijmuijden, Reijnfaterwoude, Aerlanderveen, Swammerdam, Alphen ende Coude-
kerck, daer voren hij van den eijffcher bedongen hadde, de fomme van hondert en tnegentich 
guldens, mitfgaders feecker schimmelhengst paert, t’welc hij datelicken van den eijffcher 
ontfangen ende naer hem genomen hadde, en noch tien guldens ten gelage een derdepaert te 
corten. Hoewel nu den excipient ende verweerder de felve dorpen volgens de voorf overdoe-
ninge aen den eijffcher behoorde overgegeven te hebben ten eijnde hij de zelve t’fijnen meeften 
oorbaer hadde gecollecteert. So was hij nochtans daer van nijet alleen gebleven in gebreecke 
maer hadde boven dien de voorf dorpen felfs door den zijnen doen collecteren, de reeckeningen 
opgenomen ende de penningen daer van geprocedeert ontfangen ende in zijn beurfe gefteecken, 
al fonder den eijr daer inne te willen kennen, nijet jegen staende verscheijden en minnelicke 
interpellatien daeromme gedaen. Concludeerde daeromme dat den excipient en verweerder bij 
vonniffe van schepenen gecondempneert zoude werden den eijffcher te doen behoorlicke 
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reeckeninge bewijf en reliqua van de pen die van den jmpoft van de kaerffen roet en fmeer van 
de voorf dorpen waren geprocedeert ende dat hij fulcx aen den eijffcher zoude laten volgen de 
penningen die boven de voorf beloofde hondert en tnegentich guldens zoude comen over te 
fchieten en wijders aen den eijffcher te reftitueren een derde paert van de thien guldens ten 
wijncope verteert ende dat hij voor alle tfelve verclaert zoude werden gijfelbaer, maecken eijffch 
van coften. Waer jegens de voorf de Goede in den name als voren gehoort ende excipierende 
ende antwoorden, zeijde dat d’voorf eijffcher nae veel en verfcheijden moeijen ende uijtvluchten, 
ten laetften bij uijterlijcke conftraincten van executie benodicht geweeft zijnde te voldoen de 
peijll van de fmeeren ende kaerffen, daer van hij eijr anno xvj C negen pachter geweeft, ende de 
verweerder volgende pachter van gebleven was, op de vereffeninge van dien in de herberge van 
den Eenhoorn, gefocht heeft gehadt den verweerder droncken te maecken ende daer onder hem 
te bewegen ende induceren tot d’overdoeninge van een gedeelte ende feeckere dorpen van 
d’voorf des verweerders pacht. Waer toe de verweerder te meermalen geweijgert hebbend te 
verftaen. Soe om dat hij de conditie van den eijr kennende met hem nijet begeerde te doen te 
hebben. Als mede dat fulcke overdoeninge bij t laetfte lidt van ’t Ve arle der generale ordon-
nantie van des Gemeen Lants middelen uijtdruckelic op feeckere grote peijnen verboden ende 
dienvolgens ongeoorloft waren, en nijet mochten gefchieden, hadde d’eijr evenwel nijet 
opgehouden van den verweerder daer toe importuijnlicken te folliciteren. Onder pretext dat 
ment de naem geven zoude dat hij eijr daer innen des overs collecteur wefen ende hem van alle 
boeten ende fchade bevrijden foude. Ende hem daerop over den hals gedrongen hebbende een 
feggen te horen op t gelach, hadde de verweerder tfelve uijtgefproocken fijnde terftont verclaert 
gehadt dat hij daer van af ging. Ende dienvolgens t gelach aldaer tot vijf kannen wijns betaelt 
gehadt. Maer d’eijr hem daer mede nijet genougende hadde gejnfifteert gehadt, dat voorf feggen 
noch eens foude vervat werden. Twelc zulcx gedaen ende de verweerder daer onder noch hoger 
bij drancke gewerden fijnde, hadde d’eijffcher terftont aldaer bij gefcrif gedaen stellen twee 
verfcheijden actgens, t’eene van de voorf overdoeninge ende t’andere van d’authorifatie totte 
collecte der voorf overgedaen dorpen, beijde om bij den verweerder alfo geteijckent te werden. 
Dan hadde de verweerder niet jegenstaen zijne hoge dronckenschap daer toe nijet begeren te 
verstaen, en dienvolgen defelve oock ongeteijckent gelaten en was alfo van den eijr ende t verder 
gefelfchap gefcheijden. Mitfwelcken hoewel d’eijr ter dier faeck jegens den verweerder nijet te 
pretenderen hadde. So hadde de verweerder nochtans ten overvloed hem des anderen daechs 
weder bij den eifer gevonden ende naer t beclaech van t gepaffeerde des voorgangen daechs, 
hem niettemin om alle gevouchs wille geprefenteert gehadt de wijncoop te betalen, ende dat 
d’eijfcher zijn paert foude behouden ende de zaecke daer mede doot ende te niet zij. Waer toe 
eijr nae fijn manier van doen weijgerde te verftaen, was niettemin daer van weder tuffchen 
henluijden een feggen verbleven. Ende daer bij verclaert geweeft dat d’eijfcher zijn paert zoude 
behouden. Ende de verweerder hem zoude betalen vijfentwintich gulden en t’voorgaen gehan-
delde daer mede doot ende te nijet wefen. Waer op d’eijr verclaert hebbende aen te gaen ende 
de verweerder af te gaen, hadde niettemin den verweerder daer nae geprefenteert gehadt 
t voorf feggen te voldoen. Maer d’eijr fulcx horende, hadde ter contrarie de quae pier gemaeckt 
ende verclaert gehadt hem daer aen nijete willen houden, maer te blijven bij t voorgen gehan-
delde. Ende hadde dienvolgens onlangs daernae den verweerder t’paert in quesftie thuijf 
gefonden, en gepoocht gehadt daer op den ontfang van de dorpen, daer van in d’voorf onder-
handelinge gesproocken was, aen te nemen. T’welc de verweerder verftaende nijet alleen 
ongehouden te zijn, maer oock nijet t’vermogen, toe te ftaen noch gedogen. Ten regarde van t 
verbot dienaengaende bij t voorf Ve articule van de generale ordnonnantie op feeckere peijnen 
gedaen, hadde zelfs den ontfang der voorf dorpen gecontineert ende den eijr met goede faecken 
daer uijt gehouden gehadt. Doch onder menichvuldige verclaeringen ende aenfeggingen dat hij 
overbodich ende bereijt was den eijffcher zijn paert te reftitueren mits hebbende reftitutie van t 
gene t felve bij hem verteert hadde. Welcke verclaringen de verweerder zulcx oock gedaen ende 
gerepeteert hadde gehadt zo voor de heeren commiffariffen als voor de heeren Vredemaeckers 
alhier, daer d’eijffcher den over ter defer faecke refpectivelick hier te vorens gedaen roupen 
hadde gehadt. Ende alfo de verweerder dan tot t pretens gehandelde in queftie bij den eijr in 
dronckenfchap onbehoorlicken was gebracht geweeft, ende nijettemin tfelve noijt geteijckent en 
zulcx nijet voltrocken maer in alle manieren gedefadvoijeert hadde gehadt. Ende dat alle fodanige 
handelingen ende contracten ooc bij t voorf Ve arle van de generale ordonnantie uijtdruckelicken 
op zeeckere grote peijnen verboden ende dienvolgens ongeoorloft waren ende nijet mochten 
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gefchieden. Ende t felve mede bij den verweerder ten tijde van d’onderhandelinge in queftie te 
meermalen vermaent en den eijr voorgeworpen was geweest, die fulcx telcken vermetelicken van 
de hant geslagen ende onder den naem van een gefingeert collecteurfchap opentlicken gepoocht 
hadde gehadt t voorf der heeren Staten verbot ende ordonnatie indirectelic te contravenieren 
ende illuderen. Soe was t dat d’voorn de Goede in den name des verweerders infereren d’voorf 
bij hem te meermalen gedaen prefentatie van bereijt te fijn de eijr fijn paert te reftitueren, mits 
hebbende reftitutie van t’gene t’felve bij hem verteert hadde ende felve prefentatie alhier oock 
repeterende ende renoverende. Suftineerde daer mede te mogen volftaen ende verder noch 
anders in den eijr nijet gehouden te zijn. Concluderende fulcx onder t beneficie van d’voorf 
prefentatie dat d’eijr bij diffinitijf vonniffe van schepenen verclaert zoude werden tot fijnen 
anderen ende verderen eijfch zulcx hij die jegens den verweerder alhier gedaen ende genomen 
hadde te wefen nijet ontfanckelic ende bij ordre d’felve hem ontfeijt de verweerder daer van 
geabfolveert. Ende d’eijffcher in de coften van defen proceffe gecondemneert zoude werden. 
Ofte tot anderen alfulcken finen ende conclufien als schepenen den verweerder oorbaerlixte 
ende nae rechten beft bevinden fouden te mogen volgen. Ten dien eijnde in ende op alles 
t’nobile ende benigne offitie van schepenen implorerende ende voorts als nae rechten ftijle ende 
gewoonte defer vierfchare protefterende. Waer nae bij de voorf Schilperoort gedient zijnde van 
fcriftelicke replijcque ende antwoorde opte exeptie ende bij de voorn de Goede van fcriftelicke 
duplijcqe, hadde zijluijden hinc inde gedient van stucken ende munimenten onder jnventarijs 
ende de voorf de Goede daer naer geemploijeert reprochen van rechten. Hebbende wijders de 
voorf procureurs ten wederfijden van vorder fcrijvens gerenuncieert, in rechten geconcludeert 
ende vonniffe verfocht, ende naderhant hare refpective ftucken gefurneert. De voorfcreven 
schepenen gefien t’proces in gefchrifte ende alle t’gene daerinnen es gededuceert ende overge-
levert geweeft, op alles geleth dat heeft mogen bewegen, doende recht uijten naem ende van 
wegen de Hoge Ouericheijt ende Graeffelicheijt van Hollant ende Westvrieslant, condemneren de 
verweerder aen de eijr te betalen foo veel als het schimmel henckft paert hem bij den eijr thuijf 
gefonden ende bij hem verweerder aengenomen bij mannen hem des verstaen bevonden fal 
werden ten tijde van t’felve thuijf fenden ende aennemen waerdich geweeft te fijn ende ontfeg-
gen de eijffcher fijnen vorderen ende anderen eijfch ende condenmeren den verweerder in de 
coften van defen proceffe tot haerluijder tauxatie. Aldus gedaen bij Henrick Egbertszn van der 
Hal, Andries Jaspers van Vefanevelt, Adriaen Pieterszn van der Werff, Amelis van Hogeveen, Jacob 
Paets, Mr Jacob van Brouchoven ende Mr Johan Goes schepenen op ten xen maij ano xvj C 
dertien ende gepronuntieert de laetften meij dieraenvolgende. 
 
Vonnisboek P, 1609-1611, AJF, folio ij C xxvij, 227. 
Baernt Rijverdinck, wijncoper eijr contra Antonis Joriszn Focker D.B. [Dingboek] H.H. fol. cxvij. 
Op den dach van huijden compareerde voor de vierfchare van schout ende schepenen der stadt 
Leijden Jan Gerritszn de Goede gemachticht van Baernt Rijverding wijncoper eijr de welcke doen 
verdagen hadde Anthonis Joriszn Focker om betalinge te hebben van zevenendertich guldens drie 
stuijvers als reste van verteerde coften foo bij hem als fijne geaccompaigneerdens ten huijfe van 
eijr ten tijde hij van Jan Henricxz heuijckemaecker gegijfelt was verteert, affslaende tgunt 
bevonden zoude werden affschach te moeten strecken ende zulcx te behoren. Concluderende tot 
condemnatie vandien mette costen waer tegens Henric van Heemskerc gemachticht van de voorf 
gede gehoort was te vrede mette eijr te reeckenen ende liquideren ende te betalen t’gunt bij flot 
van reeckeninge bevonden foude werden den eijr te competeren met compenfatie van costen. 
Welcke prefentatie bij de voornde de Goede inden naem als boven wefende gereefurfeert, perfis-
teerde de zelue voor replijc. Verfouckende jdemnatie mette costen, waer na bij de voorf Heemf-
kerc zijnde gep...sisteert voor duplijc hebben parthijen hier inde in rechten geconcludeert ende 
vonniffe verzocht. De voorn. schepenen parthijen gehoort condemneren de gedaechde volgende 
fijn prefentatie metten eijr te reeckenen ende liquideren ende t’gunt hij bij slot van reeckeninge 
bevonden fal werden aenden eijr schuldich te wefen t’zelve promptelijck op te leggen ende te 
betalen mette costen tot haerl. tauxatie. Aldus gedaen op ten xvij en septembris des jaers xvj C 
ende thien. 
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Vonnisboek P, 1609-1611, AJF, folio ij C lxxviij verso, 278v. 
Michiel Chimaer eijre contra Anthonis Joris zoon Focker gedaechde, [Dingboek] HH fo Clxxj. 
Op ten dach van huijden compareerde voor de vierfchare van schout ende schepenen der stadt 
Leijden Euwout van Schilperoort gemt van Michiel Chimaer eijr. De welcke doen verdagen hadde 
Anthonis Joriszn Focker om geindemneert te zijn van zoedanigen condemnatie jnnehoudende de 
fomme van twee hondert vijftich guldens als de wedue van Harman Burchgraeff voor de heeren 
vredemaeckers t’zijnen laste heeft verworven ende wijders om brieven van indemniteijt te 
hebben dat hij den eijffche van de vorder custingen die hij aende voorn. wedue noch fchuldich es 
zoude indemneren. Concluderende tot condemnatie van dien mitte costen ende reftitutie des 
imposts, waer jegens Henric van Heemfkerck gemt van de voorf gedaechde gehoort zijnde 
confenteerde inden voorf eijfch. Ende verfochte de voorn. Schilpt dienvolgende condemnatie. 
Schepenen condemneren de gedaechde volgende de prefentatie ende aceptatie mitfgaders inde 
costen tot haerluijder tauxatie. Aldus gedaen op ten veerthienden janrij ano xvj C ende elff. 
 
Nots Claes van der Laen, 1609 – 1611, AJF folio 97. 
Op ... [circa 01-03-1611] compareren “Anthonis Jorijs zn Focker ende Cornelis Heijmanszn van 
Dam beijde woonende binnen defer stadt Leijden. Ende verclaerden gefamentlicken hem mits-
defen te stellen borgen ende autionarijffen voor Sijmon Gangeloffs zn Stam Verhouff timmerman 
mede woonende binnen defer stede voor de voldoeninge van zodanige twaelffhondert 
achtentachtig guldens ...” 
 
Vonnisboek P, 1609-1611, AJF folio iij C xix, 319. 
“Dirck Cornelis Vinck als in defen gecofen voocht van Grieten Dircxn dr weduwe van Cornelis 
Humanszn Lijndraijer eijr contra Anthonis Joriszn Focker gede. Dingboek HH folio ij C vij.” 
De verkorte inhoud is dat de eerstgenoemden betaling willen zien van een custingbrief van 
driehonderd guldens waarvan een jaar is verschenen sedert mei vorig jaar. Henric van Heemskerk 
vraagt namens Anthonis zes weken uitstel, maar de schepenen veroordelen hem tot prompte 
betaling. Akte 11-03-1611. De eerstvolgende kwestie betreft dezelfde personen. Anthonis wordt 
veroordeeld tot prompte betaling van ruim 37 gulden jaarrente. 
 
Vonnisboek Q, 1611-1613, AJF folio xxv verso, 25v. 
IJsbrant van der Bouchorft eijr contra Anthonis Joris zoon Focker, Gerrit Focker ende Euwout van 
Schilperoort gedaechens. [Dingboek] HH folio ij C xliij verso. 
Ysbrant van der Bouchorft eist dat Anthonis Joris zn Focker, Gerrijt Focker en Euwout van 
Schilperoort “zeshondert guldens afflaende folutum mits d’een betalende d’ander gevrijt foude 
fijn volgende de obligatie daer van zijnde, concluderend tot condemnatie van dien mitte coften 
bij provifie tot namptissement ende restitutie des imposts. Waer jegens Euwout van Schilperoort 
gehoort fijnde confenteerde in den voorf eijfch voor foo veel hem aenging. Welcken volgende de 
voorf de Goede condemnatie verfochte, schepenen condemneren Schilperoort volgen de 
prefentatie ende acceptatie mitfgaders in de coften tot haerluijder tauxatie ende haer vorder 
gebleecken fijnde dat de voorn. Anthonis ende Gerrijt Focker wettelicken verdaecht ende ter 
vierfchare geciteert ende opgeroupen zijnde in rechte niet en zijn gecompareert, noch procureur 
gemt van haren t’wegen, verleenen den voorf eijffcher jegens de voorn Anthonis ende Gerijt 
Focker ... deffault ende voor t’prouffijt vandien gefien d’obligatie in date den xxvij en septemb. 
xvj C thien. Houden defelve voor bekent, ende condemneren dezelue de geeijfchte zes hondert 
guldens bij provifie te namptiferen onder fouffifante cautie de reftituendo. Indien naemaels ten 
principalen bevonden mochte worden fulcx te behooren verfteecken de voorf gedaechdens ende 
deffaillanten van allen exceptien declinatoir, condemneren hen in een boete van drie stuijvers 
ten proffijte van den officier ende verleenen de voorf eijfr ten principalen een tweede citatie. 
Aldus gedaen op den vierentwintichsten junij anno xvj C ende elff.” 
 
Vonnisboek Q pagina Lix verso, 49v. 
Adriaen van Tehrode ende Dr Cornelis van Swanenburch qq eijrs [Dingboek] HH fol. ijCxxiij vso 
contra Anthonis Jorisf Focker steenbacker gede. 
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Op ten dach van huijden compareerde voor de vierfchaere van schout ende schepenen der stadt 
Leijden Euwout Schilperoort gemachticht van Adriaen van Tetrode ende Doctor Cornelis van 
Swanenburch t’famen executeurs van de naergelaten goederen van Marie Burchgraeff za: eijrs. 
De welcke doen verdagen hadden Anthonis Joriszn Focker steenbacker om betalinge te hebben 
van de fomme van tweehondert guldens ouer de gerede penningen van fijne gecofte huijfinge 
volgens den inbreng daer van gedaen. Concluderende datten gedaechde foude kennen ofte 
ontkennen de voorf inbrengh en vorder tot condemnatie vandien mette coften, en bij provifie tot 
namptiffement en dat t’hypotheecq in den inbreng vervatet daer voren verclaert foude werden 
executabel. Waer tegens Jan Gerritszn de Goede van wegen de voorf gedaechde gehoort fijnde 
verclaerde dat hij te vreden was de geeijfchte penningen te betalen, foo haeft als de brieven 
fouden fijn gepaffeert, waer na de voorn Schilpt refuferende de voorf prefentatie foo die lach 
verfochte volgende de bekenteniffe condemnatie. [Schepenen gaan accoord.]  
Aldus gedaen op ten xxix en Augufti des jaers xvj C elff. 
 
Vonnisboek Q pagina lx verso, 50v. 
Dezelfde personen eisen van Anthonis betaling van “twee hondert vijftich guldens ter faecke van 
een jaer cuftings verfchenen meij dage voor leden volgens de custingbrieff daer van fijnde”. Jan 
Gerritszn de Goede gaat in naam van Anthonis accoord en verklaart dat hij “te vreden was te 
betalen mitsdat d’executie tot Alreheijligen toecomende foude werden gefurcheert. Waer op bij 
de voorf Scilperoort volgende de bekenteniffe condemnatie werde verfocht ende gefuftineert 
datter geen atterminatie behoorde t vallen. Schepenen partijen gehoort op alles geleth dat heeft 
mogen bewegen doen recht, condemneren de gedaechde volgende fijn bekenteniffe de geeijfch-
te twee hondert vijftich guldens op te leggen en te betalen ende mits stellende cautie de vier-
schaere defer stede fubject fchorten d’executie tot Alreheijligen eerftcomende. Condemneren de 
gedaechde voorts inde costen tot haerl. tauxatie. Verclaeren t hypotheecq inden custingebrief 
vervatet daer voren verbonden ende executabel. Aldus gedaen op ten xxix en Augusi des jaers xvj 
C elff.” 
 
Vonnisboek Q pagina Lxxviij, 78. 
Anthonis Jorisz Focker eijr [Dingboek] HH fo. 268 vso, contra Sijmon Gangelofsz Stam timmerman 
gede. 
Op te queftie ende oneenfheijt gerefen voor de vierfchare van schout ende schepenen der stadt 
Leijden tuffchen Jan Gerijtszn de Goede gemachticht van Anthonis Joriszn Focker eijfr ter eenre 
ende Ewout Schilperoort gemachticht van Sijmon Gangeloffszn Stam, timmerman gedaechde ter 
andere zijden. D’eijffcher den gedaechde doen verdagen hebben om betalinge van acht hondert 
guldens metten interefte van dien totter effectuele betalinge volgende d’obligatie afflaende 
folutum concludeerde tot condemnatie vandien, ende bij provifie tot namptiffement mitte 
coften. Waer jegens de voorn Schilperoort in den name als voren gehoort fijnde zeijde niet meer 
fchuldich te wefen als hondert tfeventich guldens die hij te vreden was mitten intereffe vandien 
te betalen mits hebbende atterminatie van tweemael drie maenden. De voorfchreven schepenen 
partijen gehoort renvoijeren de zelve voor goede mannen om met malcanderen te reeckenen en 
liquideren nopende den intereffe. Aldus gedaen op ten negentiende Auguftj anno zeftienhondert 
ende elff. 
 
Vonnisboek Q pagina Cxv verso, 115v. 
Dirck Cornelis zn Vinck q.q. eijr [Dingboek] HH fol. iij C xxv fso, contra Anthonis Jorisf Focker gede. 
Op ten dach van huijden compareerde voor de vierfchare van schout ende schepenen der stadt 
Leijden Euwout Schilperoort gemachticht van Dirck Cornelis zn Vinck uijt de naem ende in defen 
gecozen voocht van Grietgen Dircxdr wedue wijlen Cornelis Huijmenszn lijndraper eijr de welcke 
doen verdagen hadde Anthonis Joris zn Focker steenbacker om betalinge te hebben van de 
fomme van drie hondert guldens ter faecke van een jaer custings verschenen meijedage xvj C elff 
voorleden volgens de custingbrieff daer van fijnde”. Henrick van Heemskerc verzoekt in naam van 
Anthonis uitstel tot “Lichtmiffe toecomende” [Accoord] “Aldus gedaen ende gepronuntieert op 
ten tweden decembris des jaers xvij C ende elff.” 
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Vonnisboek Q pagina cxvj verso, 116v. 
Dezelfde personen inzake betaling van 37 gulden en tien stuivers rente op de rentebrief. Accoord 
en vonnis op 2 december 1611. 
 
1612 
 
Toegang notariële archieven Woerden 1580-1825 (W054) 
Naam: Anthonis Joris Focker. 
Woonplaats: Leiden. 
Datum: 03-01-1612.  
Inventarisnummer: 8500.  
Bladzijde: 71.  
Hoedanigheid: machtiger. 
 
Notaris J. van Kuijck, 1612-1613, Antonis Joris Focker nr. 30. 
Op huijden den xxj en julij anno xvj C twaelff compareerde voor mij Jan van Kuijc notaris publijc 
mitfgaders voor den ondergeschreven getugen Anthonis Joriszn Focker, steenbacker mij notario 
wel bekent. De welcke in der befter forme ende maniere hem doenlijc fijnde, geconftitueert ende 
machtich gemaeckt heeft, gelijc hij constitueerde ende machtich maecte mitfdefen den Eerfamen 
Jacob Cornelis zn de Haes coopman wonende int Radt van Avonturen binnen defer stede. 
Specialicken omme inden name ende van wegen hem constituant te eijfchen, manen, opbeuren 
ende ontfangen van Dammas Henricxzn van der Gilde, fodanigen fomme van vier hondert Carolus 
guldens van xl grooten t stuck als hem constituant van den voor Dammas Henricxzn over twee 
jaren custinge van omtrent twee morgen weijlandts te verfchijnen staende St Jacobs dagen annis 
xvj C twaelff ende xvj C derthien, noch fuijvers fijn resterenden, volgende de befegelden 
custingbrieff daer van fijnde bij hem compt onder voorf de Haes gelaten. Quitantie van fijn 
ontfang te geven ... [etc. standaard machtigingstekst.] 
 
Notaris Jacob Jans. Verweij, 1612, AJF akte clv, 155.  
Op huijden den ix en novembris ano xvj C twaelff compareerde voor mij Jacob Jansf Verweij, 
openbaar ende bij den hove van Hollandt geadmitteert notario tot Leijden ... Antonis Jorisz 
Focker burger binnen d’voorf stede. Verclaerende dat hij comparant op dijnfdage den vj en 
novembris voorleden voor notaris binnen de stadt Haerlem hem felven hadde geconftitueert 
borge voor Jan Ariensn schipper aldaer en ten behoeve van Arien Willemsz schipper van Oofte-
land voor de fomme van elff hondert vijftich guldens t stuck te xl groot, te betalen met twee 
hondert gulden gereet ende hondert vijffentwintich gulden fjaers behalven t lefte jaer vijffen-
feventich. Alreheijligen xvj C dertien t’eerfte bij d’voorf Jan Ariens belooft over de coop van een 
pont, alles conform t’bescheijt daer van zijnde houdende waterbrieffs [wuterbrief?] recht. Ende 
alfoe d’voorn Arien Willems van Oostzand met t’voorf bescheijt fijnde in papier geschreven hem 
niet en es vergenougende, maer daer aff begeeven befegelde waterbrieff. Soo heeft hij compa-
rant gheconftitueert en machtich gemaeckt fulcx hij conftitueert en machtich maeckt mitf defen 
Jan Corneliszn Steencoper tot Haerlem fpecialicken omme uijt de naem van hem comparant te 
compareren voor schepenen derfelver stede en voorde d’felve d’voorf cautie en borchtochte te 
renoveren. Beloven te houden ... van waerden en onverbreeckelijk ten eeuige daege t’geene bij 
d’voorf fijne geconftitueerde dien...gende fal werden gedaen, ... Aldus gedaen binnen Leijden 
inde Vergulden Hoorn, ten daege en jaere alfboven. In prefentie van Capiteijn Anthonis Claeszn 
Heerman ende Jan ten Hoven cleermaecker binnen d’voorf stede als getuijgen geloofwaerdich 
met mij not. ten defe gereijuneert.  
Getekend: Anthonis Focker 1612. 
 
Vonnisboek Q pagina ij C lxiiij verso, 264v. 
Eeuwout Craen qq eijr [Dingboek] II fol. lxxxv vso, contra Anthonis Joriszn Focker ged. 
Op ten dach van huijden compareerde voor de vierfchare van schout ende schepen der stadt 
Leijden Euwout Schilperoort gemachticht van Euwout Craen als curateur over den boedel van 
Cornelis Jacobs zn van Swieten eijr. De welcke doen verdagen hadde Anthonis Joriszn Focker om 
betalinge te hebben van de fome van negenendertich guldens derthien stuvers veertien penning-
en ter zaecke van t’rantfoen van fijn gecochten thuijn, ende wijders van erj e fijn van fodanigen 
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custing van drieentnegentich guldens vijftien stuuers als Dirck Corneliszn in den Burch ten lasten 
van den eijffcher inde voorf qualite pretenderende was. Concluderende tot condemnatie vandien 
mette coften en reftitutie des imposts. Waer tegens Henric van Heemskerck gemachticht van de 
voorf gedaechde gehoort fijnde verclaerde inden voorf eijfch te confenteren ende verfocht de 
voorn Schilperoort dienvolgende condemnatie. [Accoord] Aldus gedaen op ten derden 
septembris anno xvj C twaelff. 
 
Vonnisboek Q pagina iij C xxij, 322. 
Adriaen van Tethrode cum focio q.q. eijrs contra Anthonis Joris zn Focker. 
Anthonis wordt wederom gedaagd om 250 gulden custing te betalen aan de executeurs van de 
uiterste wil van Maritgen Jandsdr, weduwe van Harmen Burchgraeff. Vonnis 21 december 1612. 
Idem pagina iij C xxiij wegens de rente van 12 gulden en tien stuivers. 
Idem pagina iij C xxiij verso wegens de custing van 200 guldens per jaar. 
 
https://books.google.nl/books?id=eghKAAAAcAAJ&pg=PA700&lpg=PA700&dq=anthonis+joris
+focker&source=bl&ots=QYcd1svxnL&sig=cL9MXhrriYRSaQmzW1u2h7v15wg&hl=nl&sa=X&ve
d=0ahUKEwjLyJLtm-
jNAhUlL8AKHbHDA9oQ6AEILzAD#v=onepage&q=anthonis%20joris%20focker&f=false 
Resoluties van Holland en West-Friesland, o.a. vermelding A.J. Focker 1612. 
https://books.google.nl/books?id=actXAAAAcAAJ&pg=PA1877&lpg=PA1877&dq=anthonis+jor
is+focker&source=bl&ots=rNl_9EV5p8&sig=5AZXOmmc6RdDZMOLVb8M8l9vMPI&hl=nl&sa=X
&ved=0ahUKEwihvPu0w-
jNAhVHJsAKHaAbCSw4ChDoAQg2MAU#v=onepage&q=anthonis%20joris%20focker&f=false 
 
1613 
 
Vonnisboek Q pagina iij C lxvij, 367. 
“Baertgen Henricxdr wedue wijlen Jheroen Gerritszn steenhouwer eijrce [Dingboek II fol. Clxxxvij 
vso, contra Anthonis Joris zn Focker gede.” 
Anthonis wordt verdaagd ter zake van betaling van drie hondert guldens over een jaar custing die 
afgelopen mei 1612 betaald had moeten worden, 11 januari 1613. 
 
Notaris C. van der Laan, nr 88, 1613, akte 110, AJF. 
Den eersten notaris hijer toe verfocht zal van wegen mij Anthonis Jorijszn Focker woonende 
binnen der stadt Leijden alsfoo ick op huijden alhijer tot Waverveen ende Bocxholl gecoomen zij 
omme aldaer ten behouve vande perfoonen aen wiens ick inden voorleden jaere xvj C ende 
twaelff zeeckere huijfen erven ende landen hebbe vercoft die ick jegens huijden al over veerthien 
dagen ten dien eijnde hebbe door den Bode doen infinueren ende waerfchouwen, de brieven 
daer van te pafferen doen ende verlijden, de welcke mede ten dien eijnde alhijer vergadert zijn, 
dat oock van gelijcken schepenen daer toe geinsinueert ende verdaecht zijn met namen Willem 
Jorijs zn, Cornelis Walichszn ende Willem Gijfbrechtzn schepenen van Bocxholl ende Ruijch 
Willems ende naerdien d’zelve schepenen ten regarde van de proffijten van’t zegelen der zelver 
brieven metten anderen niet en cunnen verstaen noch accorderen zulcx dat tverlijden ende 
pafferen der zelver brieven daer deur expreffelicken wert verhindert ende beleth, met twee 
getuijgen hem notaris over sulx vinden aende voorn. schepenen ende alfnoch aen heurluijden 
wettelijk verfoucken mitfgaders rechtelicken infinueren dat zijluijden daerinne alfnoch metten 
anderen accorderen ende vereenigen mitfgaeders over tverlijden der zelver brieven staen, ende 
bij eenige weijgering off refuijf van dien expreffelicken protesteren van alle schaden, costen ende 
intereften bij mij ende de voorn. mijne coopers met haerluijder borgen alrede daer deur gedaen 
ende geleden ende alfnoch te doen ende te lijden. Mitfgaeders heurluijden daer beneffens 
expreffelicken aenfeggen ende infinueren dat ick in meijninge zij metten geenen die ick daertoe 
mede gebracht ende daerinnne van noode hebbe t’haeren coften alhijer zal blijven teeren ofte 
vertrecken ende wederom coomen mitfgaders dienaengaende over hemluijden claegen ende zal 
zulcx daer ende zoo mij des gelieven ende ick te raede vinden ende werden zal. Verfouckende 
hemluijden defen actier zijne forme ende innehouden gezien ende geinfinueert te werden ende 
... wedervaren in geschrift. Actum den xvj en julij anno xvj C ende derthien. 
Anthonis Focker 1613. 

https://books.google.nl/books?id=eghKAAAAcAAJ&pg=PA700&lpg=PA700&dq=anthonis+joris+focker&source=bl&ots=QYcd1svxnL&sig=cL9MXhrriYRSaQmzW1u2h7v15wg&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwjLyJLtm-jNAhUlL8AKHbHDA9oQ6AEILzAD#v=onepage&q=anthonis%20joris%20focker&f=false
https://books.google.nl/books?id=eghKAAAAcAAJ&pg=PA700&lpg=PA700&dq=anthonis+joris+focker&source=bl&ots=QYcd1svxnL&sig=cL9MXhrriYRSaQmzW1u2h7v15wg&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwjLyJLtm-jNAhUlL8AKHbHDA9oQ6AEILzAD#v=onepage&q=anthonis%20joris%20focker&f=false
https://books.google.nl/books?id=eghKAAAAcAAJ&pg=PA700&lpg=PA700&dq=anthonis+joris+focker&source=bl&ots=QYcd1svxnL&sig=cL9MXhrriYRSaQmzW1u2h7v15wg&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwjLyJLtm-jNAhUlL8AKHbHDA9oQ6AEILzAD#v=onepage&q=anthonis%20joris%20focker&f=false
https://books.google.nl/books?id=eghKAAAAcAAJ&pg=PA700&lpg=PA700&dq=anthonis+joris+focker&source=bl&ots=QYcd1svxnL&sig=cL9MXhrriYRSaQmzW1u2h7v15wg&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwjLyJLtm-jNAhUlL8AKHbHDA9oQ6AEILzAD#v=onepage&q=anthonis%20joris%20focker&f=false
https://books.google.nl/books?id=actXAAAAcAAJ&pg=PA1877&lpg=PA1877&dq=anthonis+joris+focker&source=bl&ots=rNl_9EV5p8&sig=5AZXOmmc6RdDZMOLVb8M8l9vMPI&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwihvPu0w-jNAhVHJsAKHaAbCSw4ChDoAQg2MAU#v=onepage&q=anthonis%20joris%20focker&f=false
https://books.google.nl/books?id=actXAAAAcAAJ&pg=PA1877&lpg=PA1877&dq=anthonis+joris+focker&source=bl&ots=rNl_9EV5p8&sig=5AZXOmmc6RdDZMOLVb8M8l9vMPI&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwihvPu0w-jNAhVHJsAKHaAbCSw4ChDoAQg2MAU#v=onepage&q=anthonis%20joris%20focker&f=false
https://books.google.nl/books?id=actXAAAAcAAJ&pg=PA1877&lpg=PA1877&dq=anthonis+joris+focker&source=bl&ots=rNl_9EV5p8&sig=5AZXOmmc6RdDZMOLVb8M8l9vMPI&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwihvPu0w-jNAhVHJsAKHaAbCSw4ChDoAQg2MAU#v=onepage&q=anthonis%20joris%20focker&f=false
https://books.google.nl/books?id=actXAAAAcAAJ&pg=PA1877&lpg=PA1877&dq=anthonis+joris+focker&source=bl&ots=rNl_9EV5p8&sig=5AZXOmmc6RdDZMOLVb8M8l9vMPI&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwihvPu0w-jNAhVHJsAKHaAbCSw4ChDoAQg2MAU#v=onepage&q=anthonis%20joris%20focker&f=false
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[De notaris krijgt vervolgens als antwoorden] ... Willem Jorijszn dat hem als inde plaets van 
doutfte fchepen gestelt ende gecomen zijn t zegelen toecomet, Willem Gijfbrechtszn dat de 
brieven niet gefegelt en zullen werden off dat d’zelve niet zijn zegel bezegelt zullen werden, alfoo 
bij hem al eenige fegels gesteecken zijn aleer Willem Jorijs zn als schepenen gestelt off gecoozen 
werde. Ende Cornelis Walcxzn dat hij willich ende bereijt is ende de voorn. Willem Jorijs zn ende 
Willem Gijfbrechtszn dienaengaende jegens malcanderen stelde. Aldus gedaen tot Wawerveen 
ter prefentie van Crijn Lenaertszn, bode van Bocxholl ...  
 
Vonnisboek S, folio 29 verso, AJF. 
Adriaen van Tethroede q.q. eijr contra Anthonis Joriszn Focker q.q. gede. 
Op ten dach van huijden compareerde voor de vierfchaere van schout ende schepenen der stadt 
Leijden Euwout Schilperoort gemachticht van Adriaen van Tethroede als mede erffgenaem van 
Maria Jansdr fijne huijfvrouwen moeder za: eijr. De welcke doen verdage hadde Anthonis Joriszn 
Focker als poffeffeur van den eijffchers hypotheecq om betalinge te hebben van de fomme van 
twee hondert ende vijftich guldens ter faecke van een jaer custings verschenen meijedage voor-
leden volgende de custingbrieff daer van fijnde ... Henrick van Heemskerck verdedigt Anthonis die 
veroordeeld wordt tot betaling, inclusief de proceskosten op 4 november 1613. 
 
1614 
 
Vonnisboek R, folio iij C Liiij, 354, AJF. 
Idem als Vonnisboek R, folio 352, zie huizenoverzicht bij Breestraat. Zie ook ORA 129a, stuk 10. 
Anthonis Joriszn Focker impt van willich decreet [Dingboek] KK folio xxxviij vso, contra alle 
d’oppofanten. Niemand is alsnog komen opdagen behalve ... 
“... So ift dat schepenen voorf regarde nemende dat in defen alle gewoonlicken ende behoorlicke 
folempniteijten achtervolgende defer stede keuren ende ordonnantien zijn naergecomen en 
onderhouden, zo van de proclamatien ende uijtroupingen vervolgens gedaen te fijn, als t gunt 
vorder nodich es geweeft. Ooc gehoort hebbende de uijtroupinge van allen ende eenen ijege-
lijcken in defen gedaechde perfone ter vierfschare defer stede door een bode mitte roede mit 
luijder ftemmen gedaen, van de welcke niemant in rechte en es verfchenen, noch procureur of 
gemachtichde van haren twege, anders dan Henrick van Heemfkerc gemt. van IJfbrant van der 
Bouchorft als rentmr van Ste Catrijnen Gafthuijf defer stede de welcke confenteerde in de 
interpofitie van t verfochte decreet, mits dat t felve geschiede met de lafte van een pachte van 
tien stuvs tfiaers t voorf Gafthuijf competeren volgende de brieven daer van zijnde. Ende Jan van 
Kuijc gemachticht van Adriaen van Tetroede, de welce infgelijcx confenteerde in de interpofitie 
van t verfochte decreet, behoudens fijn actie opte penningen van de felve huijfinge belooft naer 
ftijle ende gewoonte defer vierfchare hebben op ten voorf xiiij en aprilis xvj C veertien den voorn. 
impetrant verleent ende toegewefen jegens allen ende eenen ijegelijcken als voren gedaechden 
ende achtergebleven perfonen deffault. Waer naer de voorf Fchilperoort in den name als voren 
verclaerende te vreden te fijn dat t decreet werde geinterponeert met de laste van een pachte 
van thien stuvers tjiaers Ste Catharina Gafthuijf competerende ende behoudens Tetrode zijn actie 
op te cooppenningen hebben de voorf schepenen t voorfeijde decreet geinterponeert ende 
interponeren mitfdefen, met de lasten [herhaling]. Decreteren, erven ende vestigen den coper in 
tvoorf zijn gecofte, onteijgenen, onterven ende ontvestigen daer uijt den voorn vercoper ende 
allen anderen, alles in ende onder de lasten ende voorwaerden inde voorf proclamatien geexpref-
feert mitfgaders van d’voorf pachte. Verfteecken een ijegelicken van alle vordere reële of grond-
lasten ende dienftbaerheijden opt vercofte eenichfins staen ende gerechticheden daer op 
fpreecken, over fulcx elc in den zijnen daer van een eeuwich stilfwijgen bevelende ende opleg-
gende. Behouden doch elcx recht opte beloofde penningen, om daerop in t’wijfdom van 
t’vonniffe van voorgang zodanigen op ende inficht genomen te werden naer behoren. Aldus 
gedaen op ten xxx en Aprilis anno xvj C ende veertien. 
 
Notaris A.C. Paedts, nr 176, 1614, AJF 238v. 
Alfoe Augustijn Stalpart deurwaerder fHoofs van Hollant, wonende in den Haege verstaen heeft, 
dat Euwout Schilpoort procureur voor de vierfchaere defer stadt Leijden op voorleden zaturdage 
hem onderstaen ende vervordert heeft ter prefentie van Loth Huijgens Gael schout derzelver 
stede, mitfgaders Jacob Molenijfer, mede deurwaerder fHooffs van Hollt ende meer ander 
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perfoonen, openbaerlicken te feggen, dat de relatie die hij Stalpaert aende gecommitteerde 
schepenen van Amsterdam, nopende zeeckere fommatie, renovatie ende gijfelinge bij hem van 
wegen Jacob Pietersz Poock, aen de perfoon van Anthonis Joriszn Focker gedaen, overgelevert 
valsch foude wefen. Ende het zulcx es dat hij hem bij t voorf schandeloos naegenen als daer toe 
int minfte geen schult hebbende grotelicx befwaelff ende daer deur in fijn goede naem ende 
faem geledeert ende gequest vindende es. Soe fal den eerften notaris publijcq hier op te verfoe-
cken mit adfistentie van twee getuijgen, hem gelieven te tranfporteren ende laten vinden aende 
perfoon van de voorn Schilperoort ende den zelven affvragen off hij bij t voorf jnjurijens 
naegenen es peristerend, dan off hij felue mit hertlick leet wefen, begeert te revoceren, ende 
zulcx eerlicke ende proffijtabelicken beteringe ende reparatie der voorf jnjurjen doen. Ende in cas 
van refuijs der voorf revocatie ende reparatie, aen den voorn. Schilperoort verfoucken dat hij 
aenwijfinge fal doen, waerinnen de valscheijt van de voorf relatie bestaet, ende copie van dien 
aen hem Stalpart zal leveren. Ende int vorder jegens de felve Schilpt protesteren van atrece 
jnjurijen hem deur t voorf fchandeloos naegenen aengedaen, mit een bijvougen ende verclae-
ringe dat hij de felvue jnjurien ter herten nemende, van meninge es fijn actie dief aengaende te 
jnftitueren ende vervolgen. Daer ende zulcx zijnen goeden raet gedragen fal verfouckende hier 
van ende van den wedervaeren gemaeckt ende mij gelevert te werden behoorlicke acte omme 
mij te strecken daer ende fulcx des fal behooren. Actum ende defen geteijckent op ten vijffden 
julij anno xvj C ende veerthien, ende was ondergeteijckent Stalpart van Wielt. 1614. 
Welcken volgende hebbe ick Adriaen Claeszn Paedts notaris public bij den provincialen hove van 
Hollant op te nominatie van die van de gerechte defer stadt Leijden geadmitteert, binnen der 
zelveur stede refiderende, mij mette getuijgen naer genompt gevonden aen de perfoon van 
Euwout Schilperoort, in de voorf acte geroert. Ende den zeluen de voorgaende acte van jnfinuatie 
affvraginge ende proteftatie respective voorgelefen hebbende, aengefeijt, dat ick in conformite 
van de zelvue acte, antwoort verfochte, de welcke mij dienvolgende ter antwoorde gaff. Levert 
mij copie ende die hebbende fal ick binnen een quartier uijrs daer nae u daer op antwoorden. 
Welcke volgende ick hem corts daer nae copie auctentijcq van de voorf jnfinuatie ende protef-
tatie gelevert hebbe. Ende heeft alfdoen mij behandicht zeeckere fchriftelicke antwoort wefende 
van den innehouden als volcht. 
Gefien bij mijn ondergeschreven de jnfinuatie ende proteftatie bij den deurwaerder Augustijn 
Stalpart door notaris ende getuijgen aen mij gedaen doen, vouge daer op voor antwoort, dat mij 
ten dage inde jnfituatie geroert uijt den naem van Anthonis Focker op mijn verfouck ten huijfe 
ende in prefentie van den Officier defer stede bij den deurwaerder Molenijfer in handen gelevert 
fijnde, acte van relatie ende executie, die den voorn. Molenijfer seijde aenden voorn. Focker 
gedaen te hebben, defelue acte lefende, bevonden hebbe valsch te fijn twelck ick den voorn. 
Molenijfer zulcx aengefeijt hebbende, hadde ick voorts aen den officier verfocht. Dat hij defelue 
acte zouden willen nemen in arrest, ten eijnde de voorn. Focker hem mette zelue acte jegens den 
deurwaerder hadde te behelpen. Zoe hij te rade mocht werden, ende ick buijten alle affpraecke 
mochte blijven, van de felue acte in eeniger maenieren verandert te hebben, van alle t welck ick 
den infinuant, gaerne defe acte hebben willen verlenen, omme fijne gecommiteerde actie van 
jnjurje daer over jegens mijn te jnstuteren ofte hem dezelve anderffins te laten strecken foe hem 
goedtmaken fal.  
Ende es ondergeteijckent E. Schilpoort.  
Aldus gedaen ten dage maent ende jaere alfboven ter prefentie van Jan Sijmonszn Caerdecamp 
hoedecraemer ende Jan Frans van Meer mijne clercq, als geloofwaerdige getuijgen hier toe 
beneffens mij notaris gereqt. 
 
Getuignisboek L394v. 
Comparanten zijn Henrick van Heemfkerc notaris en Huijch Henrickx van Eijck, herbergier, die ter 
requifitie van Jasper Nollens, fijdelaeckencoper worden ondervraagd. 
“Eerft de voors. van Heemfkerc te vragen. 
Off hij ten huijfe van den reqt nijet en es gecomen op of omtrent den xij en of xiij en junij left-
leden, eenig dach of twee onbegrepen biddende den reqt dat hij met Anthonis Jorisz Focker 
zoude ftilftaen met zijn recht enen tijt van veertien dagen dat hij hem daerentuffchen zoude 
voldoen ende betalen met alle die coften altijd onvermindert fijn recht, ende fo hij daer en 
tufchen nijet en voldede dat hij met fijn recht zoude mogen voorts varen, t welck de voors. reqt 
hem confenteerde maer langer nijet. 
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Off hij Heemfkerc de felven Nollens geprefenteert off gegeven heeft eene affignatie op Huijch 
Claeszn van Eijck voorn. van fijn achter wefen daer te ontfangen ende off den reqt daermede te 
vreden geweeft. [Geen antwoord opgeschreven.] 
Compareerde voor de onderges. schepenen Huijch Henricxzn van Eijck herbergier out omtrent 
xxx jaren, wonende binnen defer stede, ... [Die ook ondervraagd zal worden.] 
Te weten off Anthonis Joriszn Focker off ijemant van fijnen t wegen den voors. reqt op hem 
bewefen heeft eenige pen te ontfangen daer den reqt mede te vreden foude fijn geweeft. 
Ende heeft dienvolgen in folemnelen eede hem ... afgenomen ... verclaert waerachtich te wefen 
geen kenniffe noch wetenschap te hebben dat de voors. Focker of ijemant van fijnen t wegen de 
reqt op hem depofant bewefen heeft eenige pen. te ontfangen, ende veel min dat de reqt daer-
mede te vreden foude fijn geweeft. Zo waerlick most hem depofant God almachtich helpen.  
Actum defen xxix en Augusti anno xvj C ende veertien. 
 
Notaris A.C. Paedts, nr 176, 1614, AJF 284. 
Op huijden den leften augusti 1614 compareerden ondergesz. getugen Jan Gerrijtszn de Goede 
out omtrent Liiij jaren ende Henrick van Heemfkerc, out omtrent xliij jaren beijde procureurs voor 
de vierfchare defer stede. Ende hebben ten verfoucke van Anthonis Joriszn Focker althans wonen 
tot Coudekerck bij heure mannen waerheijt confcientie ende zielen zalicheijt in plaetze van eede 
getuijcht ende verclaert waerachtich te wefen. Eerft den voorn. Heemskerc dat den reqt hem 
getuge op ten festienden junij lestleden in defen jaere xvj C veerthien verfocht heeft dat hij foude 
gaen bij Jasper Nollens zijdelaeckencoper binnen defer stede, ende aen den felven Nollens 
verfoucken dat hij foude willen fupercederen met d’executie die den voorn. Nollens jegens den 
requirant dede doen uijt crachte van een vonniffe gewefen bij schepenen van Leijden. Welcken 
volgende hij getuge hem heeft gevonden bij den voorn. Jasper Nollens aen hem doende ’t ver-
fouck hier voren verhaelt. Met toe fegginge dat hij Nollens van fijn achterwefen met alle de 
gerechtelicke costen foude werden betaelt uijt een fomme van vier en tachtich guldens die den 
requirant fijn competeren van Huijch Henricx zn van Eijck volgende de condempnatie bij den 
requirant ten laste van den voorn. van Eijck becomen. In welck verfouc den voorn. Jasper Nollens 
eenichfints zwaricheijt maecken, heeft daer op fijn beraet benomen met verclaringe dat hij daer 
van alvoren moste fpreecken den secretaris van Coudekerck. Waer op hij getuge van de voorf. 
Nollens fcheijdende is, den felven Nollens terstont daer na bij hem getuge gecomen, feggen dat 
hij de secretaris van Coudekerc voorn hadde gefproocken, feggen hij Nollens te vrede te wefen 
met de voorf. executie jegens den requirant te fupercederen, mits dat hij Nollens uijt de penn. 
van den voorn. Huijch van Eijck van fijn achterwefen mitfgaders van de rechtelicke coften foude 
werden voldaen. T welc hij getuge den voorn. Jasper Nollens fulcx toe feggende. Beloofde defelve 
Nollens met de voorn. executie jegens den requirant te fupercederen. Gelijck dienvolgen de 
voorn. secretaris daer na aen hem getuge heeft gelevert fpecificatie van de gerechtelicken costen 
tot den xvj en junij voorf toe gevallen. Hebben den requirant aen hem meteen gegeven quitantie 
van de voorf vier ende tachtich guldens ome die uijt handen van voorn. van Eijck te ontfangen 
ende den voorn. Nollens daer uit foo het pricipael als mede costen van executie te betalen. 
Sonder dat alfnoch de voorf Lxxxiiij gl fijn betaelt. Tuijchde mede de voorn. Jan Gerrijts zn de 
Goede dat hij getuge prefent es geweest dat den reqt tgene voorf es aen den voorn. Heemfkerc 
mede depofant verfochte. Ende dat den felven Heemfkerck den requirant rapport heeft gedaen 
dat den voorn. Jasper Nollens mette voorn. executie foude fupecederen. Hebben hij getuge 
gefien dat den requirant daer op terstont quitantie paffeerde van voorf Lxxxiiij gl die hij requirant 
leverde in handen van den voorn. Heemfkerck mit last van defelve fomme te ontfangen ende den 
voorn. Nollens daer uijt te betalen. Wijders nijet tugende. Prefenterende tgene voorf es tot allen 
tijden des noodt ende verfocht wefende met folempnelen eede te bevestigen. Van twelck den 
requirant verfocht acte. Aldus gedaen binnen der stadt Leijden. Ter prefentie van Anthonis Claesf 
Heerman, ende Boudewijn Vergeijl als getugen ten defen verfocht. 
 
Notaris F.G. van Sijp, 1615, nr 155, zie AJF folio 403. 
Op huijden en vj en Septembris anno 1615 compeerden voor mij nots publ. ende voor den 
ondergescheven getuijgen Ewout van Schilpoort procureur voor de vierfchare der stad Leijden 
out omtrent xLj jaren. Ende IJfack van den Berch wonen binnen Leijden voorf, out omtrent xxxvij 
jaren. Ende hebben bij heure mannen waerheijt ... ten verfoucke van Willem van Oij poorter der 
voorf stad Leijden verclaert dat warachtich is dat zij naer heur beste onthout op ten ij en Octobris 
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inden voorleden jare zestien hondert veerthien prefent geweeft zijn inde herberge van de Witte 
Swan binnen Leijden voorf. Alwaer mede waren Anthonis Joriszn Focker mitfgaders de requirant 
geaffisteert mit Pieter Franszn van Swanenburch. Ten eijnde hij Focker zoude doen de reecke-
ninge van de smeren over de stad Leijden ende Rijnlant die hij aengenomen hadde te doen. Ende 
naer dat int refinueren van de zelve reeckeninge verfcheijden abuijfen werden bevonden ende 
hem Focker aengewefen, heeft den zelven Focker als ter dier zaecke heel confuijf zijnde zelve 
reeckening naer hem genomen ende gefeijt dat hij een andere reeckeninge zoude doen prepa-
reren ende ouerleveren. Ende is mitfdien uijte voorf herberge gefcheijden zonder dat zij depo-
fanten verstaen hebben dat hij Focker naer date van dien eenige andere reeckeninge heeft ouer-
gelevert. Wijders niet tuijgende ... 
 
1615 
 
Getuignisboek M10v. 
Compareerde voor de ondergeschr. Schepenen Cornelis Allertszn. Kalcbrander wonende tot 
Valckenburch. Ende verclaerde ende affirmeerde bij folemnelen eede hem wettelicken geftaeft 
ende afgenomen waerachtich te wefen. Dat hij ter zaecke van kalc fteen ende anders volgens 
d’afreeckeninge mit Mees Allertszn. timmerman zijn broeder gedaen ende d’aenteijckeninge in 
zeecker zijn regifter daer van gehouden, blijckende bij t extract daer van op huijden bij den 
Griffier defer ftede geautentifeert, aen den felven zijnen broeder ten achteren ende hem compa-
rant van den zelven deuchdelicken competerende es een fomme van vijfentfeventich gulden tot 
xl groten t ftuc, zonder daer op eenige betalinge of voldoeninge genomen of geprofiteert te 
hebben, zo waerlick most hem comparant God almachtich helpen.  
Int voorden heeft hij comparant d’voors. zijne t achterheijt mitfdesen getranfporteert ende 
opgedragen ende overgeven aende ten behouve van Anthonis Joriszn. Focker, omme tfelve bij de 
voors. Focker van d’voors. zijn comparants broeder ingevordert te werden op drie aen een volgen 
half jaren bij egale portien daer van Alreheijligen xvj C vijftien t eerfte half jaer verschenen zal zijn 
conform de belofte bij d’voors zijn comparants broeder op gifteren aen hem comparant gedaen 
ende dit teneijnde d’voorn. Focker mit zijn comparants voors. t achterheijt in dier vougen zal 
mogen winnen ende verliefen in alles schijn of hij comparant het zelfs ware. Belovende hij 
comparant niettemin d’voors. getranfporteerde Lxxv gl te vrijen ende waren. Zo wel nopen de 
deuchdelicheijt van dien als de firiffifantheijt van den debiteur ende zulcs den voor. Focker te 
vergoeden ende op te leggen al was hij bij gebreecke van t felve of eenich van dien zoude mogen 
te cort comen. Onder verbant van alle zijnen compants goederen jegenwoordige ende toecomen-
de egene uijtgefondert. Voorts bekende hij compant hem ter faecke van den voors. tranfport 
ceffie ende overgifte al wel ende ten vollen vernoucht voldaen ende betaelt te fijn, mits dat hem 
de voors. Lxxv gl afflach ende minderinge ftrecken fullen op een fomme van Cxxviij gl die hij den 
voors. Focker bij flote van reekeningen fchuldich gebleven es. Actum den eerften Aprilis anno xvj 
C@ vijftien. 
 
Vonnisboek S, folio ij C xcvj, 296 AJF. 
Michiel van Rofsum Deurwr vande Comptoiren in Rijnlant arrestant ende eijr. [Dingboek] KK fol. 
238, contra Anthonis Jorifz Focker gede mitter clocke. 
Op ten dach van huijden compareerde voor de vierschaere van schout ende schepenen der stadt 
Leijden Jan van Kuijck gemachticht van Michiel van Rossum deurwr van de comptoire in Rijnlant 
arrestant en eijr, die welcke mitten clocke verdagen hadde Anthonis Joriszn Focker wonende 
aende Heijmansbrugge om te verantwoorden zijne gearresteerde huijfinge ende erve staende 
ende gelegen binnen defer stede aldaar arresteren om betalinge te hebben eerft van die fomme 
van tweehondert guldens als reste van gerede penningen ende noch van die fomme van hondert 
guldens in voldoeninge van t jaer custings verfchenen meijedage voorleden, volgende de custing-
brieve daer van zijnde affslaende niettemin t gunt affslach behoort te strecken. Henric van 
Heemskerk verdedigt Anthonis, akte xviij en meij anno xvj C vijfthien. 
 
Notaris A.C. Paedts, nr 177, 1615, AJF nr 89. 
Op huijden den xxiij en meije anno xvj C ende vijftien compareerden voor mij notaris publ. ... 
Anthonis Joris Focker als principael debiteur, Maritgen Gerritsdr wedu van Joris Claeszn Focker in 
defen geadfisteert bij mij notario als haer gecoozen voocht, Baernt Janszn backer ende Henrick 
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van Heemskerck mede nots publ. als borgen voor den voorn. Anthonis Focker alle wonende 
binnen defer stede ende hebben zij compten in dier qualite mitfdefen geconstitueert ende vol-
machtich gemaeckt Franchoijs de Wit procur. fhooffs van Hollt adlites in omnibus cum potes tato 
febstituendj jn comnunij forma voor den hove van Hollant ende specialicken ome te confenteren 
inde conclufie bijde Corns Jacobszn van Swieten op ende jegens hen constituanten doen nemen. 
Belovende zijn constituanten voor goet vast ende van waerden te houden ende doen houden ad 
litez bijde voorf heure geconstitueerde ende deffelffs gefubstitueerde ad litez int gunt voorf staet 
ende daer van depondeert ...sticht ende verricht zal werden. Ende tgewijfde te voldag est noot. 
Onder verbant nae rechten daer toe staen. Ende verfochten de qstituanten bij mij notario hier 
van behoorlick acte in forma gereprodieert te werden. Aldus gedaen verleden ende gepafft ten 
dage, maent ende jaere alfboven, ten huijfen van voorf Marijtgen Gerritsdr ter pntie van Willem 
Baerntszn backersknecht ende Cornelis Janszn stoeldraeijer beijde jnnewoonders defer stede als 
getugen ... 
 
Notaris A.C. Paedts, nr 177, 1615, AJF, nr 142. 
Op 18-07-1615 legt “Anthonis Joriszn Focker wonende althans tot Coudekerck, out omtrent Lj 
jaeren” een verklaring af ten behoeve van Jan Janszn biersteeker uit Alphen. 
 
Notaris A.C. Paedts, nr 177, 1615, AJF nr 150. Inzake nalatenschap Gerrit? 
Op huijden den vierden Augustj anno xvj C ende vijfthien zoe heeft Anthonis Joriszn Focker zich 
gevonden ten huijfe van wedue van Jan Gerritszn van Keffel waert in de Swan. Ome met Willem 
van Oijen, die ten zelven dage des voormidachs de clocke thien uijren aldaer bescheijden was 
volgen zeeckere jnfinuatie te daer van zijnde, te reeckenen ende liquideren, nopende zeecker 
vonniffe inde voorf acte geroert. Ende alfoe d’voorf van Oijen volgens de verclaringe bij den voorf 
wedue copie affvraginge bij mij notario ter prefentie van ondergeschr getuijgen aen haer gedaen 
ten voorf tijde ende dage aldaer niet en was, nog geweeft hadde, foe protefteerde defelve Focker 
van alle costen, schaden ende intereften daer deur geleden ende noch te lijden ende verfochte 
hier van acte. Aldus gedaen ten dage maent ende jaere alfboven ter prefentie van Boudewijn 
Vergeijl ende Jan Fransf van Meer mijne clercq, als getugen. 
 
Getuignisboek M43v. 
Compareerden voor de onderges. schepenen Aernt Corneliszn. inden Draek [= herberg in de 
Pieterskerkchoorsteeg] out omtrent lx jaeren mitfgadrs Pieter Pieters van den Bosch omtrent xxx 
jaeren ende Jan Jansz Bont omtrent Lij jaer beijde schrijnwerckers alle wonende binnen defer 
stede. Rechtelijk deur den bode mitten Roede alhier verdaecht ende voorts bij kenniffe van 
schepen alhier gecondt zijnde omme ter requifitie ende inftantie van Anthonis Jorisz. Focker der 
waerheijt ... [te vertellen over het volgende]. 
Eerft hem getugen te vragen off zijl

en
 niet op ten iiij en februarij voorleden geweeft zijn ter 

herberge van de Blaeuwe Clock [gelegen op de Oude Vest tegenover het woonhuis van Anthonis] 
binnen defer stede op den openbare coopdach van verscheijde onroerende goederen die den 
reqt aldaer opentlijc dede veijlen. 
Verclaerden dat Jae, zonder nochtans in den precijfs dach behaelt te willen zijn. 
Ten tweden off alfdoen mede niet onder andere opentelijcken werde verveijlt zeeckeren thuijn 
ende haeren erve gelegen buijten de Hoochwoertschpoort defer stede. 
Verclaerden den innenhouden van dit arle waerachtich te wefen. 
Ten derden off bij Anthonis Claeszn. Heerman niet zeecker gelt voor den zelven tuijn werde 
geboden ende daer op eenich opgestoocken gelt trock. 
Verclaerden tfelve alfdoen wel te hebben horen zeggen, maer daer nijet bij geweeft te zijn ende 
over fulcx hier van geen feeckere verclaringe te connen doen. 
Ten vierden off henl

en
 niet wel kennelick es, dat de zelve Heerman naer dat een ijegelick van zijn 

gez. boden both nopende den zelven thuijn was ontflagen, in des requirants camer is gecome, ter 
fijne omme mitten requirant onder de hant te handelen, nopende de coop van den zelven thuijn, 
ende of hij oock dezelve thuijn alfdoen niet abfolentelijc van requirant bij hant ende mont gecoft 
heeft gehadt voor die fomme van thien hondert guls. 
Verclaerden zij drije depofanten gelijckelijk dat naer een ijegelick van zijn geboden both nopen de 
felven thuijn was ontflagen de voors. Heerman in de reqts camer daer den reqt was es gecomen, 
ende dat de reqt ende de voors. Heerman mit malcanderen lof ende bot hadden nopen den 
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voors. thuijn. Verclaerden voorts d’voorn Aernt Corn. zn. ende Jan Jansz. schrijnwercker alfdien 
gehoort ende gefien te hebben dat de reqt eijntel. d’voors. Heerman de palmslach gaff van den 
voorn. thuijn op thien hondert guldens volgens de voorwaerden ende Pr Prszn. van den Bosch 
verclaerde alfdien wel gefien ende gehoort te hebben dat de reqt ende de voors. Heerman 
malcanderen in de hant fmeten, maer nijet perfectel. waerop of in welcker vougen. 
Wijders niet verclaeren, zo waerlic most hun comparanten God Almachtich helpen.  
Actum defen xij en Octob xvj C @ Vijftien. 
 
Getuignisboek M260v (ondersteboven) 
Compareerden voor de schepenen ... [zie hierna beschreven, eerst voor de notaris]. 
Op huijden den vij en november anno xvi C ende vijftien compareerden voor mij notario publijck 
mifgaders voor den getuijgen naergenompt Anthonis Joriszn Focker out omtrent lij jaeren ende Sr 
Samuel de Champs out omtrent xxxj jaeren ende hebben bij haer luijder refpective mannen 
waerheijt confcientie ende zielen zalicheijt in plaetfe van eede ter requifitie ende inftaentie van 
Jooft Louriszn de Bries als pachter van den turff over Alphen vant termijn geexpireert den leften 
julij voorleden, getuijgt ende verclaert warachtich te wefen, dat zij depofanten omtrent de vasten 
lest voorleden, zonder behael van de juijften tijt beneffens Gerrit Oom Claeszn ende Cornelis 
Heijmanszn fijn comen rijden uijtten Haech, ende comende ten Thuijf ten Deijl* daer de wagens 
pleijfteren hebben zij aldaer een tijd lang vertouft, ende alfdoen gehoort, dat de voorf Gerrit 
Oom aen Corn. Heijmanszn vraechde nae den impoft van den Turff, over Alphen. Ende dat de 
felve Cornelis Heijmanszn dienvolgens hem defelve opgelt stelde sulcx dat fij eijntelick hen depo-
fanten sloten, om diefaengaende een zeggen ende uijtfpraecke te doen. Gelijck zij depofanten 
volgens dien daervan een feggen feijde daervan d voorf Cornelis Heijmans affging. Verclaerden 
vorder zij depofanten dat defelve Gerrit Oom ende Cornelis Heijmans daer nae deur tufchen-
fpreecken van hen depofanten, dienaengaende fijnael accordeerden, ende mit malcander 
verdrongen ende overeenquaemen voor hondert ende veertich guldens off daer omtrent ende 
dat daer van een pont Vlaems int gelaech was, wijders niet verclaerende ... [Standaard afsluiting.] 
Aldus gedaen verleden ende gepaffeert ten dage maent ende jare alfboven, ten huijfe van Pieter 
Janszn van Outfhoorn** ter prefentie van Ifaac def Champs ende Johannes van Lodesteijn 
dienaer des heijligen woorts tot Zoeterwoude, als getuijgen gelooffwaerdich hier toe beneffens 
mij notario gereqt. Ende was ondergeteijckent Anthonis Focker etc. [voor notaris Paets]. 
*  Nog in 1900 stond te Wassenaar een koffiehuis, genaamd “De Nieuwe Deijl”.  
**  Zie ook comparitieboeken? 
 
1616 
 
Vonnisboek T, folio Cxxxviij, 138 AJF. 
Arrestante en eijrce, [Dingboek] KK folio 111 verso, contra Henrick van Heemfkerck als de weet 
aengenomen hebben voor Anthonis Joriszn Focker wonende tot Coudekerck gede. 
Inder zaecke hangende voor de vierschare van schout ende schepenen der stadt Leijden tuffchen 
Jan van Kuijck gemt van Marijtgen Adriaens dr wedue wijlen Dirck Maertszn van Proijen in zijn 
leven houtcoper met haer voocht ter eenre ende Henrick van Heemskerck als de weet aengeno-
men hebende voor Anthonis Joriszn Focker wonen tot Coudekerck ende als gemt van zelve gede 
ter andere zijde. De voorf arrestante ende eijrce de voorz gede in rechte doen betalen om 
betalinge te hebben van de fomme van zes hondert vierendertich guldens zestien stuvers falvo 
justo calculo ter zaecke van gelevert hout volgens t register daer van zijnde ... Ende dat de gearre-
steerde penn. berustende onder Cornelis Pieterszn van Couwenhoven daer vooren verclaert 
zouden werden executabel ... Akte xix en februarij xvj C zestien. 
 
Hof van Holland: Decreten - Verwijzing akte 3315/1616/028. 
Datum decreet 1616-04-16. 
Decreet Onwillig. 
Namen impetranten [eisers] De voogden van de kinderen van Grietgen Fransdr. geprocreeerd bij 
Willem Claessn, in zijn leven: Houtkoper te Medemblik. 
Namen eigenaren Cornelis Heijmans van Dam te Leiden, en Anthonis Jorissn Focker, ook te Leiden 
als borgen voor Symon Gangolffssn Stam. 
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Namen opposanten Cornelis Heijmanssn van Dam, Anthonis Jorissn Focker, Symon Gangolffssn 
Stam Claes Janssn van Rietwijck, timmerman te Leiden, en de gemeene buurlieden van de 
Noordzijde van de Zonneveldstraat binnen Leiden. 
Namen kopers Willem van Heemskerck te Den Haag. 
Onroerend- en roerend goed Leiden, in de Zonneveldstraat, daar de letter R voor staande is: huis 
en erf, met een gemeene muur, goot, secreet, en alles wat aard- en nagelvast is. 
 
Notaris F.G. van Sijp, 1616, nr 151, folio 151, AJF. 
Op huijden den x en septemb anno 1616 compareerden voor mij ondergeschr ... d’eerfame 
Treijntge Claes dr woonende in de ambachte van Haserswoude? ... als actie ... hebben van Jan 
Corn. Schouman ontfanger ... griffier van Hove van Hollt ... van Anthonis Joriszn Focker de fomme 
van negenthien hondert feven en sestich gulden ende vijfthien stuuers. 
Zeer moeilijk leesbaar, dit betreft een lening aan Anthonis. 
 
1617 
 
Notaris J. van Tethrode, 1617 – 1619, AJF, folio 10. (zie ook ORA 129a, stuk 33) 
Op huijden den xxviij en januarij des jaers zeftienhondert feuentien, so hebben Anthonis Joris zn 
Focker ter eenre ende Neeltgen Aelwijns dr weduwe van Aernt Corn.zn backer inden Draeck, 
geadfisteert met Corn Aertnts zn backer haer foon ende gecozen voocht mitfgaders Ewout van 
Schilperoort, procureur voor de viefchaer der stadt Leijden, ter andere fijden mitten anderen 
gerekend ende geliquideert van t gene fij luijden vooren voorn Focker bevoeren een fome van 
acht duijfent guldens ende ... vooren felven Focker aen t gemene lant genomen hebben t betalen, 
ontfangen op intereft gelicht ende daer eens weder vuijtgegeven hebben. Bij welcke liquidatie 
bevonden werdt dat de voorn. Schilperoort aen de voorf Focker als bij hem meer ontfangen dan 
uijtgegeven en schuldig blijft de fome van fefentfeventich gulden vier stuijvers. Lopende voorts 
ten lasten van voorn Focker op interest. Eerst een obligatie van acht hondert guldens hooftfoms, 
aencomen Jacob Corn. zn de Haes. Noch een obligatie van gel. twaelff hondert guldens hooft 
fome aencomende Claes Adriaens zn burgemr der stadt Leijden. Noch een man van buijten [de 
stad] een obligatie van gelijcke twaelff hondert guldens hooftfoms. Noch aen Mr Henrick Bredius 
een obligatie van vijff hondert gulden hooftfoms. Ende ten laetften noch een obligaetie van 
seshondert guldens hooftfoms aencomende feeckeren wedue op te Sint Jacobs graft. Alles 
metten lopende jaeren. Blijvende noch ten lasten van hem Focker aen t Gemeen Landt te betalen 
de fome van negenhondert negentien Carolus guldens. Daer aen de voorn. Focker te corten heeft 
t gene hem Focker bij de heren gecomitteerden Raet aen t hooftgelt van t fout geconfenteert 
ende toegevoucht es. Aldus gedaen ten dage ende jare afboven. Getekend: Anthonis Focker 
1617. 
 
Aflezingenboek G299. 28 febr. 1617. 
T viii e Quartier 
[o.a.] Sp Anthonis Joriszn. focker [schutter?] 
Loopplaets aende Marenpoort. 
 
Notaris F.G. van Sijp, 1617-1618, nr 157, AJF nr 37 (1617). 
Voor de notaris compareert op 1 april 1617 “Anthonis Joriszn Focker wonende binnen de stadt 
Leijden. Ende heeft mifdefen specialen geconftitueert ende machtich gemaeckt Jacob Corneliszn 
de Haes, burger binnen Leijden voorf omme uijt zijnen name ende van zijnen t wegen in te 
manen, beuren ende ontfangen de naervolgende custingpenningen. Te weten eerst van Jan 
Harmanszn van Santen schout tot Wauerveen de fomme van hondert zevenendertich gulden te xl 
groon t stuck over een jaer cuftings van een acker veenlants gelegen jnder gerechte van Wauer-
veen. Welcke custinge verschijnen zullen Jacobj defes jaers xvj C zeventhien, volgens de bezegel-
de custingbrieve in date den xxij en Augustj 1616 stilo novo. Noch van Michiel Pieters Heijnen 
wonende onder de gerechte van den Uijthooren een fomme van vier hondert ende tweenvijftich 
guldens munte en voortf over een jaer lant cuftinge van zeeckere perchele veenlants gelegen 
inde gerechte van Wauerveen, te verfchijnen Jacobj xvj zeventien voorf vermogens de custing-
brief in date alfboven. Ende noch van Jacob Gerritszn Kack herbergier aen den Nes een fomme 
van twe hondert ende tzeventich gel. guldens ter zaecke van een jaer custings van twe ackeren 
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veenlants gelegen inden gerechte van Waverveen voorf te verschijnen Jacobj naeftcomende 
blijckens bijde custingbrief in date alfboven. Welcke voorf drie custingbrieven hij comparant op 
huijden aen voorf Jacob Cornelis zn heeft overgelevert ten eijnde hij de betalinge van de voorf 
custingpenningen daer op zal mogen aenteijckenen. [Machtigingstekst.] Aldus gedaen binnen de 
stadt Leijden ten huijfe van den voorn. Focker ten dage ende jare alfboven ...” 
 
Notaris Ewout H. Craen 1617, (nr 130) AJF nr 46. 
Den eerften notaris publijc hier op verfocht zal hem beneffens twee getugen in den naem der 
perfonen ofte ter woonsteden van Anthonis Focker ende Ewout Schilperoort van wegen Maritgen 
Gerijtsdr haer zeggende te wefen erfgename van Gerijt Jorisn Focker haer zoon. Ende d’felve uijt 
den naem van mij Willem van Oij infinueren ende verwittigen dat alfo ick voor den voorn Antho-
nis Focker uijt zaecke van borchtochte hebbe moeten betalen aen de wedue en boedelhoutster 
van Pieter Janszn van der Doel brouwer de foe van zes hondert tweenveertich guldens mit den 
interefte van dien jegens feven ten hondert federt den eerften octobris xvj C elff, volgen d’obli-
gatie ende vordere bescheijden daer van zijnde. Dat oock mij van d’erfgenamen van Gerijt Joris zn 
Focker competeert eerst de fome van tweehondert vijftich guldens over mijne portie in t’achter-
wefen daer mede de voorn. Gerijt Focker hem op den boedel van Bartholomees Ferreris bekent 
gemaeckt ende aldaer ontfangen heeft, mitfgaders noch zevenendertich guldens en tien stuvers 
over de helfte van vijfentzeventich guldens die Gerrit Focker voor hem zelven mitfgaders voor 
Anthonis Joriszn Focker, mij ende Kaerl Jooftenszn vleijfhouwer t’famen medestanders over 
trecgelt van een pacht van t’beftiael ontfangen en heeft Harmen Everts zn vleijfhouwer, die 
gelijcke vijfentfeventich gulden maeckende tfamen hondert vijftich guldens ter faecke van t’felve 
trecgelt ontfangen hadde, t’welck mits het gelijck mijnen gehalfdeelt werde volgens t’register van 
de voorn. Harmen Evertszn. Ende dit ten respective ic de voorf Kaerl Jooftenszn van fijn vierdept. 
in d’voorf Lxxv gl voldaen hebbe, in d’voorf obligatie van de weduwe van Pieter Jansz van der 
Does geinterponeert, mij ooc voor haere helfte te vergoeden, alle t’gene ick aen d’felve wede van 
Pieter Jans van der Does betaelt hebbe, indien ic t’felve van Anthonis Joriszn Focker felf fchuldige 
nijet en zoude connen becomen. Ende het nochtans fulcx es dat d’voorn Anthonis Focker ende 
Ewout Schilperoort zo hij procederen mij doen executeren. Te weten t’voorf om drije hondert 
guldens ende seftien stuvers ende de voorn. Focker alleen noch om hondert ende tachtich 
guldens die ic henluijden voor mij aenpaert per de refte van de pacht van t’bestiael ende verlies 
van kaerffen refpecte zoude fchuldig zijn. Nijet jegestaende t gene mij van haerluijden elx ende 
heuren fuijvers alrede zelfs competeert ongelijc meerder bedraegt. Dat ic derhalven te vreden en 
overbodich ben gelijc ic altijts geweeft zij ende alfnoch prefentere bij defe mit henluijden te 
liquideren ende vereffenen, mits dat tgene d’een of d’ander bevonden zoude mogen werden te 
competeren bij degene die t’felve fchuldich blijven, dadelic zal voldaen werden. Ende bij refuijf, 
weijgeringe of vertrec van d’voorf deuchdelicke prefentatie te accepteren, zal den voorf notaris 
jegens d’voorn Anthonis Focker ende Ewout Schilperoort ende elcx van hen protesteren van om 
mitte coften, fchaden ende intereften bij mij door d’voorf hare ongefundeerde executien alrede 
gehadt, gedaen ende gelegen ende noch te hebben doen ende lijden, mit verclaringe dat ic 
genootfaect zal zijn om mij daer jegens te oppoferen. Verfouckende hier op antwoort ende 
reactie. Actum defen xix en augustj xvj C feventien. 
[Ondertekend in vrij oud schrift:] Willem van Oij. 
Welcken volgende hebbe ick Ewout Henricx zn Craen notaris publijc bij den hove van Hollant 
geadmitteert, mij mitten naergenomde getugen getranfporteert ter woonplaetfe van Anthonis 
Joriszn Focker, en hebbe mits zijne abfentie, d’infinuatie ende proteftatie in conformite van 
d’acte hier voren gaende gedaen aen defffelfs huijfvrouwe, die daer op feijde dat haer man uijt 
stadt was, dat zij heur de faecke nijet en verstont, maer dat zij heur man thuijfcomen bij mij 
fenden foude. Gelijc ic ooc d’voorf infinuatie ende proteftatie gedaen hebbe aen Ewout Schil-
poort zo hij procedeert die daerop feijde, levert mij copie (die hij verclaerde te begeren tot coften 
van d’voorn van Oij) ick fal daer nae antwoorden. Aldus gedaen binnen Leijden op ten voorf xix 
en auguftj anno xvj C feventien, in prefentie van... 
 
Notaris A. Paets, nr 180, AJF folio xxvij, 27. 
Op huijden den xxv en augustij anno xvj C ende zeventien, compareerden voor mij notario pulijcq 
mitfgaders voor den getuijgen naergenompt d’eerfaeme Euwout Henricxzn Craen mede notaris 
publijcq ter eenre ende Anthonis Joriszn Focker ter andere zijden. Verclaerende alfoo tuffchen 
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hen comparanten questie end oneenfheijt ontstaen ende gerefen was, nopende wat penn. bij de 
voorn. Anthonif Focker aende voorf Craen betaelt ende voldaen foude werden. In voldoeninge 
van de aerde die d’felve Focker uijt het landt van de voon. Craen, tot noch toe heeft gehaelt, 
mitfgaders over de costen dien aengaende tot noch toe gevallen. Dat zij comparanten omme alle 
vorder oneenfheijt ende coften van proceduijren off anderfins te eviteren dfelve heure questie 
mitfdefen gecompromitteert ende verbleven hadden gelijck zij defelve compromitteren ende 
verblijven bij defen aen d’E Pieter Huijgenszn du Boijs, mede veertich defer stede, ende Pieter 
Jans van Outfhoorn bode mitte roede. Ten eijnde d’felve bij haerluijder uijtfpraecke verclaeren 
fullen wat penning d’voorn. Focker aende voorf Craen voor d’aerde bij hem tot noch toe uijt het 
lant van de zelve Craen gehaelt betaelen fal ende dat nae advenant van de prijs bij de coop-
cedulle bedongen ende belooft mitfgaders over de costen dienaengaende tot noch toe gevallen. 
Belovende zijn comparanten tfelve haer lijden verblijff ende d’uijtfpraecke bij de zelve dien-
volgens te doen t’allen tijden onverbreckelicken van waerden te houden ende gestant te doen in 
alle zijne poincten fonder daervan te provoceren, ende in reductie te comen, ofte jegens defen in 
eeniger manieren attenderen, directelicke off indirectelicken. Op peene van drie hondert guldens 
te xl groon t stuck, d’een helfte ten behouve van den geenen die d’uijtfpraecke zal acquiefceren, 
ende d’ander helfte ten behouve van de Huijfarmen defer stede. Welcke fomme van drie hondert 
guldens bij den contraventeur ende jegendoender voldaen ende betaelt fullen moeten werden 
alvooren d’felve gehoort fal mogen werden. Blijvende niettemin d’uijtfpracke van waerden ende 
fal d’voorf Focker tgunt bij uijtfpraecke fal werden verclaert gehouden fijn te betalen binnen de 
tijt van zes weecken nae datum defer precifelick fonder langer vertreck. Ende int vorder zijn de 
compten ten wederzijden te vreden ende geven mitfdefe over hen in t inhouden defes gewillich-
lijck bij schepenen vande vierfchaere defer stede te laten condemneren daer toe fij mitfdefen 
onwederroupelicken constitueren ende volmactich maecken te weeten door Craen van zijn fijde 
Euwout Schilperoort ende Claes van der Meer, ende d’voorf Focker van fijn zijde Jan van Kuijck 
ende Jan Gerritszn de Goede tfamen ende elck van hen bijfonder. Belovende d’voorf comparan-
ten mede van waerden te houden ende gestant te doen al wes bij de zelve procurs ende elcx van 
hem int gunt voorf gedaen ende gebefoingeert zal werden. Ten laetften verclaerden de compa-
ranten malcanderen te ontslaen ende vrij te stellen van de vordere vercopinge ende copinge van 
de aerde in vougen dat contrackt dienaengaende gemaeckt geheelicken fal comen te verteren. 
Verbindende de comparanten tot onderhout ende naercoming van t gunt voorf staent ende elc 
pfoon van dien heure pfoonen ende goederen egeen uijtgefondert, ten bedwang van allen fheere 
rechtere. Mit verhael van de costen, fchaeden ende intereften daeromme te doen hebben off 
lijden. Ende verfochten de compten bij mij notario hier van behoorlicke acte in forma geexpe-
dieert te werden. Aldus gedaen verleden ende gepaffeert ten dage, maent ende jaere voorf ten 
huijfe van de voorf Pieter Janszn van Outfhoorn, ter prefentie van Pieter Joostens zn Warmont 
fchrijver ende Gerrit Sijmonszn fchrienwercker als getuijgen ten defen verfocht hebbende ... 
Achtervolgende t voorgaende verblijff, zoo hebben de arbiters daerinne genompt voor haere uijt-
fpraeke verclaert gelijck zij verclaeren bij defen, dat d’voorn. Anthonis Focker aende voorf Craen 
betalen fal de fomme van drie hondert vier guldens acht stuvers ende acht penn. des de costen 
van felve Craen, die bij ons fijn gemodereert, daer onder zijn begrepen, mits dat d’voorf Focker 
daerboven alle en buijten coften van de voorn Craen fal moeten betaelen t gelach ende de 
verteerde coften op de uijtfpraecke defes gevallen. Ende zullen daermede alle hare questie aff, 
doot ende teniet wefen, ende pertijen goede vrunden fijn ende blijven. Alles ter goeder trouwen, 
ende fonder argelist. Des ten oirconden defen bij ons geteijckent op ten xxv en augustij anno 
1617. Welcke voorf uijtfpraecke de voorf compromitenten mitfdefen verclaerden te landeren 
ende approberen ende beloven gestant te doen. Onder verbant van heure refpective perfoonen 
ende goederen ten bedwang van allen ...[rest standaardtekst]. 
 
Vonnisboek U pagina Lij verso, 52v. 
Eeuwout Henrixz Craen notaris [Dingboek] MM fo. 26, contra Anthonis Joriszn Focker. 
Ingevoegde tekst akte xxv augustus 1617 van notaris Paets over accoord. 
 
Vonnisboek U, pagina Lxviij, 68. 
Boudeweijn Vergeijl eijr [Dingboek] MM fo. 35, contra Anthonis Joriszn Focker. 
Boudeweijn is waard in de Blauwe Clock en wil betaling hebben van ƒ 103:2 “als reste van meer-
dere somme volgen zijn register”.  
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Cornelis Heijmansz van Dam stelt zich borg voor Anthonis.  
18-09-1617. 
 
Vonnisboek U, pagina Lxxxvj vso, 86v. 
Michiel van Rossum contra Anthonis Joriszn Focker. 
Wegens betaling ƒ 300,00 voor verlopen custingen over de jaren 1615, 1616 en 1617.  
Akte 30-10-1617. 
 
1618 
 
Notaris P. Clz. van Rijn 1618, nr 204, AJF nr 94.  
Voor de notaris compareert “d’eerfame Anthonis Joriszn Focker. Ende couftitueerde hem borge 
ende cautionaris voor IJfaace van den Berge als borge voor Arien van den Berch fijne broeder, ter 
fomme van vier hondert carolus guldens mitte intereffe.” 25-02-1618. 
 
Notaris P. Clz van Rijn 1618, nr 204, AJF nr 91. 
Voor de notaris compareert “Anthonis Joriszn Focker. Ende conftitueerde hem borge ende cautio-
naris voor Claes Zijmonszn Baen woonende tot Leijderdorp. Ter fomme van Lxxj tich carolus 
guldens metten intereffe van dien ...”. “Aldus gedaen binnen der stadt Leijden ten huijfen IJfaacq 
van den Berg op den xj martj anno 1618.” 
 
Vonnisboek U pagina CLxxvj, 176. 
AJF cum focio contra Corn. Jansz. Timmerman ged. 
Wegens betaling van ƒ 25:14:13 als restant som aankoop huis, maart 1618. 
 
Zwammerdam, Rechterlijk archief, protocollen, inv.nr. 17 folio 7, 20-05-1618. 
Regest: Anthonis Jorisz Focker van Auts, wonend te Leiden, draagt over op de armmeesters 
van Zwammerdam, een losrentebrief d.d. 17-09-1615, groot 6 gulden 5 stuivers rente per jaar, 
ten laste van Cornelis Meesz Poth. 
 
Notaris P. Clz van Rijn 1618, nr 204, AJF nr 67. 
Verklaring van “Anthonis Joriszn Focker woonende binnen der voorf stede out omtrent Liiij tich 
jaeren. Tuijchde ende verclaerde bij zijnde confcientie ... ter instantie ende verfoucke van Claes 
Clementszn Schipper woonende inde Guexhouk inde ambachte van Oofthoorn, waerachtich te 
wefen dat hij depofant int voorjaer van ... anno 1617 fonder inde preficxe tijt begrepen te willen 
fijn gecoft heeft van Gijfbrecht Dirck Gijffen ondermeefter dier tijt van de pannebackerie toebe-
hourende Reijnoult van Oijen, de nombere van drije duijfent pannen. Welcke pannen d’voorf 
schipper heeft jngelaeden om fijn vracht ... naer Amfterdam gevoert waervan hij depofant de 
voorf Gijfbrecht Dirkc Gijffen de eerfen penning mitte lefte heeft voldaen ende betaelt. Wijders 
nijet tuijgen. ...  
Aldus gedaen binnen der stadt Leijden ten huijfen van Cornelis Heijmans van Dam op de xix meij 
anno 1618. ... 
 
Vonnisboek U, pagina ij C xxxiiij verso, 234v. 
Jan Ripperts [van Groenendijk] als rentm. van Arme huijssittenen [Dingboek] MM fo 219v, contra 
Anthonis Joriszn Focker. 
Wegens betaling van ƒ 94:2:8 custing en ƒ 7.00 rente en ƒ 175,00 twee jaar custing en ƒ 12,00 rente 
en ƒ 108:15 custing en ƒ 7,00 rente en ƒ 213:5 custing en ƒ 14,00 rente. Akte 31-08-1618. 
 
Notaris P. Clz van Rijn 1618, nr 204, nr 37. 
Voor deze notaris machtigt Anthonis Joriszn Focker “Floris van Dam procureur poftuleren voor de 
vierfchare der voorf stede mitfgaders Phillips van Heijningen procur. tot Alphen” om in zijn naam 
te ageren en recht te spreken en te plegen voor de heren van het gerecht en de vierschaar. Akte 
xiij octobris anno 1618. 
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Notaris P. Clz van Rijn 1618, nr 204, AJF, nr 39. 
Compareerde voor mij Pieter Claeszn van Rijn notaris publ. ... Anthonis Joriszn Focker out 
omtrent Liiij jaeren, ende Cornelis Heijmans zn van Dam, mede out omtrent Liiij jaeren beijde 
woonen binnen der voorf stede. Tuijchde ende verclaerde bij haere refpective confcientie siele 
salicheijt ende manne waerheijt in plaetfe van eede ter jnstantie ende verfoucke van Meijnfgen 
Jansdr huijfvrouwe van Otto van Arculens. Waerachtich te wefen, dat zij depofanten in novembrj 
anno 1618 prefent bij aen ende daer fijn geweeft, dat Cornelis Huijgen woonende tot Stompwijck 
met d’voorf Focker ten huijfe van haer requirante, woonende alfdoen int Moriaens Hooft over t 
Raethuijf defer stede heeft gehandelt om hem in dienst als ruijter neffens d’voorf Focker te 
begeven. Waerop oock aen wijncoop wierde verteert de fomme van seftien gulden aen gelt. Daer 
naer des sanderendaechs ten voorf huijfe gecomen is Pieter Huijgen des voorf Cornelis Huijgens 
broeder, De welcke feijde wat malle coopmanschap heeft mijn broeder (denoterende de voorf 
Cornelis Huijgens) gedaen. Iffer ijet verteert off aen wijncoop gemaeckt ontflaet hem van fijn 
weddinge. Ick fal alles datter verteert off goet gemaeckt is zelffs voor hem betalen ende maecker 
mijn eijgen fchult van, want tis hem nijet gelegen fulcken dienft aen te gaen, ende ick gaene van 
zijnen twegen aff fulcx watter te gelden is laet mij daer voor ... draegen ick falt wel betaelen. 
Wijders nijet tuijgen ... Aldus gedaen binnen der stadt Leijden, ten huijfe van de voorf Cornelis 
Heijmans van Dam, staende op de Langebrugge op den xiiij octobris anno 1618 ... 
 
Notaris P. Clz van Rijn, 1620, nr 206, AJF nr 34.  
Voor de notaris compareert “Jacob Ariens Belt woonende tot Zegwaert out omtrent xxvij jaeren. 
Tuijchde ende verclaerde ter jnstantie ende verfoucke van Anthonis Joriszn Focker fteenplaetfer 
dat waerachtich is dat hij depofant omtrent zestien maenden geleden van wegen den requirant 
tot vier off vijff verscheijden malen heeft geweeft fo tot Benthuijfen als Bofcoop met feeckere 
affignatie om betalinge te hebben van Willem Arientszn van Leuwen woonende tot Bofcoop voorf 
ter faecke van leueringe van estrijcken bij den requirant aen hem Leuwen gedaen fonder dat hij 
Leuwen oijt tegens hem depofant eenige fwaricheijt van gene betalinge te willich doen heeft 
gemaeckt, maer telckens tegens hem depofant heeft gefeijt ick beloof d’een tijt voor ende de 
andere tijd nae comen op fulcken tijt wederkenne ick fal u betalinge doen, fonder dat tfelve tot 
defen huijdigen dach bij hem Leuwen is naergecomen, fulcx dat hij depofant d’voorf affignatie 
aen hem reqt heeft gereftitueert oock van hem reqt daer voldaen ende betaelt is de lesten penn 
metten eersten. Wijders nijet tuijgende offereerden. Aldus gedaen binnen Leijden op den ij en 
febr. anno 1620 ter prefentie van Cornelis Heijmans zn van Dam ende Heijman Cornelis ... als 
getuijgen hier toe verfocht. 
 
1619 
 
Vonnisboek U, pagina iij C xlix verso, 349v. 
Joris Jansz. contra Anthonis Focker. 
Wegens betaling van ƒ 47:14:10 voor verdiend loon. Anthonis meent dat Joris zich tot zijn onder-
meester moet richten, want die heeft hem ingehuurd. De schepenen stellen Anthonis wel degelijk 
aansprakelijk. Akte 24-04-1619. 
 
Notaris P. Clz van Rijn, 1620, nr 206, AJF nr 31. 
Compareerde voor mij notaris ende getuijgen onder genomineert Joost Dircxzn Vercaede 
woonende tot Haferswoude. Verclaerende ende bekennende alfoe Anthonis Joriszn Focker ten 
behouve van hem comparant inden maent van april off meij anno 1619 gepaffeert ende verleden 
heeft feeckere obligatie van hondert vijftich guldens capitael gefprooten ter faecke van geleverde 
turf ende t’onderfoud van eenige beeften, daer aff hij comparant deur handen van de voorf 
Focker alsnu is voldaen, ende betaelt de leften penninck metten eerften. Ende mitfdien vuijt 
crachte van de voorf obligatie op de voorf Focker nijets ter werelt en heeft te pretenderen, zulcx 
de voorf obligatie hem Focker levert ... restitueert ende hij comparant ter goeder trouwe nijet en 
weet waer dfelve mach werden gebleven, maer hout voor verloren en vermift off overleijt te fijn. 
Soe ist dat hij comparant bij defen bewillicht ende te vreeden is jngevalle d’voorf obligatie naer-
maels te voorfchijn mochte comen, dat d’felue gehouden fal werden voor nul negieren en van 
onwaerde. In allen schijne off fe in prefentie vande voorf Focker gepaffeert waere geweeft als 
hebbende hij Focker hem comparant daer aff ten vollen eerlijck ende vromelijck gecontienteert. 
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... Aldus gedaen binnen Leijden op den xxix en januari anno 1620 ter prefentie van Cornelis 
Heijmanszn van Dam ende Passchier van Dalen metfelaer als getuijgen hier toe verfocht. 
 
Vonnisboeken ORA 45, deel W. 
[Zie ook Waarboek 1617 - 1618 folio 251v.] 
Abraham Paradijs versu Anthonis Jorisz Focker. DBNN fo: Li. 
Op ten dach van huijden [27 augustus 1619] compareerde voor de vierfchare van schout en 
schepenen der stadt Leijden Claes van der Meer gemt van Abraham Paradijs eijr. De welcken 
doen verdagen hadden Anthonis Joris zn Focker om betalinge te hebben van de fomme van 
hondert vierentfeventich gl ende tien st ter faecke van geleverde fpijckers volgene t’register daer 
van fijnde. Concluderende tot condemnatie vandien mitte coften ende bij provifie tot nampt. 
Waertegens Floris van Dam gemt van de voorf gedh. gehoort fijn confenteerde ende eijfe afslaen-
de wes behoord ende mits dat de executie foude werden gefuriheerd den tijt van fes maenden, 
daer op de voorn. van r Meer fonder te adwijeren de geallegeerde afslach volgende de bekente-
niffe cond. verfochte en fuftineerde datter geen tijt behoorde te vallen. De voorfn. schepenen 
partijen gehoort, op alles gelet dat heeft mogen bewegen, doen recht, condemneren gede. de 
geeijfde hondert vierentfeventich gl en tien sts op te leggen ende te betalen mitfgaders in de 
coften tot haerlr tauxatie ende mits stellende cautie de vierfchare dese stede jubject fuiferen de 
executie den tijt van twee maanden. Aldus gedaen op ten ... septemb. xv C negentien. 
 
Notaris P. Clz van Rijn 1619, nr 205, AJF nr 89. 
Anthonis Joris Focker stelt zich borg voor IJsaack van den Berch voor de som van 100 carolus 
guldens, 10 oktober 1619. 
 
Notaris P. Clz van Rijn 1619, nr 205, AJF nr 50. 
Compareerde voor mij Pieter Claes zn van Rijn, notaris publijcq ... Anthonis Joriszn Focker out 
omtrent xlv jaeren. Tuijchde ende verclaerde bij fijne confcientie ... ter jnstantie ende verfoucke 
van Passchier van Dalen metfelaer. Voor waerachtich dat omtrent vijff off zes weecken geleden 
(fonder jnden preficxen tijt begrepen te willen fijn) den requirant op feeckere dach gelden a 
bonne foij voor hem depofant heeft gemaeckt een secreet goote leggende jnde vergrotinge defer 
stede. Sonder dat hij depofant het voorf maecken finalijcken heeft aenbesteet off met den requi-
rant dienfhalich int minste heeft gehandelt ofte daer van eenige woorden gehadt hebben. 
Wijders niet tuijgen ... den xxv octobris anno 1619. 
 
Notaris P. Clz van Rijn 1619, nr 205, AJF nr 56. 
Voor de notaris compareert “Cornelis Heijmans zn van Dam woonende binnen der voorf stede. 
Ende conftitueerde hem felven borge ende cautionaris onder renunchiatie der benefitie ordinis et 
excuntionis, van den jnnehouden vandien onderrecht zijnde voor Anthonis Joriszn Focker. Ende 
dat ter fome van twee hondert vijffentfeventich carolus guldens te xl groon ende refijf daer jnne 
de voorf Focker bij mijn E heeren schepenen defer stede gecondempneert is ten behouve van 
Pieter van Wourden te betaelen in twee mael drije maenden als telckens de felfte volgens d’acte 
van condempnatie daer van fijnde in date den xxix en november voorleden. Belovende hij compa-
rant [standaard borgstellingtekst, AJF belooft Cornelis schadeloos te houden.] Aldus gedaen 
binnen Leijden ten huijfe ende comptoire mijns notaris staende op de Langebrugge omtrent de 
Wolsteech op den ix en decembris anno 1619. 
 
Notaris P. Clz van Rijn 1619, nr 205, AJF nr 43. 
Compareerde voor mij Pieter Claes zn van Rijn notaris publijck bij den hove van Hollandt geadmit-
teert ... Anthonis Joriszn Focker woonende inde vergrotinge der voorf stede. Ende belooffde voor 
hem, fijnen erven ende naecomelingen voor goet ende souffisant te vrijeen ende waeren als 
recht is soodanige somme van twee hondert vijftich carolus guldens te xl grooten t stuck als 
Marijtgen Sergeants wedue van Henrick van Heemfkerck in fijn leven mede notaris publijck 
fchuldich is te betaelen aen ende ten behouve van Euwout van Schilperoort procureur voor de 
vierfchaere defer stede volgens d’obligatie daer aff fijnde. ... Belovende hij comparant bij dezen 
brouwfcheijt bij infouffifantheijt off eenige quaede betaelinge van de voorf obligatie, ende 
penningen daer inne geroert, als dan d’felve promptelijcken op den verfchijndach offte den jaer 
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daer nae ende langer nijet als fijn eijgen schult op te leggen ende te betaelen ...  Akte 
21 december 1619. 
 
1620 
 
Kleinkind via zoon Anthonis Joris Focker: 
RI-register B99v, 2 april 1620. 
Adriaen Maertsz [van der Schilde], jongeman van Maesland, timmergesel, huwt met Grietgen 
Thonis, jongedochter van Leijden, geassisteerd met Grietgen Jorijs h: moei. 
 
Notaris P. Clz van Rijn, 1620, nr 206, AJF nr 71. 
Compareerde voor mij notaris ende getuijgen onder genomineert Anthonis Joriszn Focker 
steenplaetfer. Ende bekende voor hem, fijnen erven en naecomelingen deuchdelijcken schuldich 
te wefen Boudewijn Hackius off thoonder defes de fomme van hondert twaelff carolus guldens te 
xl groon t stuck. Ter faecke van gelijcke somme hem comparant promptelijcken aengetelt. Tot 
dien eijnde verfaeckende d’exeptie noij minerata pecunia. Welcke voorf fomme hij comparant bij 
eer ende vromicheijt belooft heeft ende belooft bij defen op te leggen ende te betaelen op 
faeterdaeche den xj en dach der maent aprilis defes jaers xvj C twintich precijs, fonder eenich 
dilaij off vuijtstel te verfoucken. Ende tot verfeeckertheijt vandien heeft hij comparant d’voorf 
Boudewijn Hackius als willich pandt in handen gegeven drij diftincte huijrcedullen, d’eerfte 
spreeckende tot laste van Jan van de Kellenaer speckvercooper [huurt een pand van Anthonis in 
de Jan Vossensteeg], innehoudende de somme van hondert xiiij gulden jiaers, gedateert den xj en 
martj voorleden. De tweede fpreeckende t laft van Steuven de Pier jnnehoudende de fomme van 
sesentnegentich gulden fiaers gedateert den vij en februarij anno 1618 ende de derde fpreecken-
de tot laste Jan Franszn backer jnnehoudende de fomme van hondert xiij gul int jaer gedateert de 
iij en febr. 1620 alle defen annex [er zitten onderaan twee gaatjes in het papier] en gepaffeert tot 
behouff van hem comparant. Omme bij foulte van betaelinge d’voorf penningen daer aen te 
verhalen in allen fchijn off hij comparant zelffs foude cunnen ende mogen doen en voorts met fijn 
comparants perfoon ende goederen roerende ende onroerende prefent ende toecomende geen 
vuijtgefondert ter epe van allen s heeren rechten en rechteren, met verhael vande coften schae-
den ende intereffen daeromme doen ende lijdende. Aldus gedaen binnen Leijden op den vij en 
april 1620. 
 
Notaris P. Clz van Rijn, 1620, nr 206, AJF nr 167. 
Vermogens d’acte hier naer van woorde te woorde gejncooporeert. 
D’eerfte notaris publijcq hier op verfocht sal hem van wegen mij ondergefchreven neffens twee 
getuijgen tranfporteren ende laeten vinden aenden perfoon van Arien Jans Steijn speckvercooper 
ende den feluen affvraegen off hij perfisteert bij de jnjurienfe woorde die hij ten mijnen naedeele 
heeft gefproocken, naementlijck dat ick foude wefen een banckeratier* ende meer fchandalenfe 
propooften die hij igens mij gebruijckt heeft. Ende jngevalle hij daer bij perfisteert te nijet dat ick 
echter dienthalven mijne actie van jnjurien fal jnstitueren daer ende foe ick te raede vinden fal. 
Relaterende u wedervaeren. Actum den xxviij en augustj anno 1620. Anthonis Focker 1620. 
Welcken volgende hebbe ick notaris enz. [lett.] 
Gaff ter antwoorde can Focker waer maecken tgeenen hij tegens mij heeft gefeijt ick fal t waer 
maecken t geene ick tegens hem hebbe gefeijt ende verwachte voorts recht. Actum den xxviij en 
augusti anno 1620. 
* Bankroetier = iemand die bankroet gaat, met name wanneer daarbij bedrog gepleegd wordt. 
v.D. 
 
Notaris P. Clz van Rijn, 1620, nr 206, AJF nr 211. 
Compareerde voor mij notaris ende getuijgen onder genomineert Arien Maerts zn van der Schilde 
timmerman binnen defe stede. Ende constitueerde hem felven borge ende cautionaris onder 
renunchiatie der benefitien ordinis et excussionis van den jnnehouden vandien onderrecht zijnde, 
voor Anthonis Joriszn Focker zijn schoonvader. Omme te voldoen aen ende ten behouve van de 
voochden van kinderen van Grietgen Fransfche dr. woonende tot Medemblijck de fomme van 
hondert xxv carolus guldens metten jntereffe vandien ... pennink zestien al achtervolgende d’acte 
van condempnatie van den voorf houve in date den j en octobr. voorleden. Belovende hij compa-



Familie Focker 120 K.J.F. van Veen 2016 

rant [standaard borgstellingtekst]. Aldus gedaen binnen Leijden ten huijfe ende comptoire mijns 
notaris op den xiiij en novembr. anno 1620 ... 
 
Notaris P. Clz van Rijn, 1620, nr 206, AJF nr 218. 
Zie akte 211, betreft exact dezelfde borgstelling, condemnatie door het hof van Holland op 20 
november 1620, akte 4 december 1620. 
 
Notaris Ewout H. Craen, 1620 deel II, AJF nr 181. Testament. 
In den name Gods Amen. Bij den innehouden van den jegenwoordigen openbaren instrumente fij 
elc eenen kennelicken dat op huijden den drijeentwintichsten dach der maent Decembris in den 
jare van der geboorten ons heeren ende salichmaeckers Jhefu Christj festienhondert ende 
twintich des avonts de clocke omtrent vijff uijren, requererende d’alderdoorluchtichste ende 
onoverwinlicxte prince ende heere Ferdinandus van Oostenrijc de tweede dier name gecoren 
Roomfche keijfer, int twede jaer fijnre majesteijts electie, voor mij Ewout Henricx zn Craen 
notaris publijck bij den hove van Holland op te nominatie der stadt Leijden geadmitteert, ende 
den naergenomden getugen gecompareert zijn. D’eerfame Anthonis Joriszn Focker, ende 
d’eerbare Immetgen Jans dr zijn huijfvrou, beijde wonende binnen der stadt Leijden, mij notario 
bekent, gefont van lichamen gaende ende staende, mitfgaders haer verstandt redenen ende 
memorie wel machtich ende ten vollen gebruijckende naer allen uijtwendigen schijn. De welcke 
verclaerden dat zij aenmerckende de broofheijt van t’leven der menfchen op defer aerde, de 
feeckerheijt des doots, ende d’onfeeckerheijt des tijts ende uijre vandien, goetgevonden hadden 
van hare tijtlijcke goederen te difponeren terwijle zij des door Godes genade, machtich waren. 
Ende dat zij fulcx deden uijt heurbeijder eijgen vrije gemoet ende wille fonder ijemants opmae-
ckinge of mifleijdingen. Des zijluijden bevelen alvorens heure onfterffelicke zielen in de barm-
hartigen Gods almachtig, ende heure doode lichamen de kerckelicken begravingen. Verclaerden 
eerft dat fij wederriepen, doot ende te nijete deden alle testamenten codicillen ende andere 
uijterfte willen die zij voor date defes bevonden fouden mogen werden eenichfins, t’fij gefament-
lick of elc bijfonder gepaffeert ende verleden te hebben. Dat zijluijden voorts tot haerluijder 
refpective erfgenamen in alle haerluijder naer te laten goederen geene uijtgefondert mitfdezen 
maecten, nomden ende jnstitueerden Maritgen Thonis dr Focker ende Grietgen Thonis dr Focker 
huifvrou van Adriaen Maertensf van der Schilde hare twee dochters elcx in een derdepaert beijde 
in vruchten ende eijgendom ende bij voorsterven van eenige der felfs de wettige defendenten 
vandien bij reprefentatie van hare voorgestorven ouders. Vorder Joris Anthonis zn Focker haer 
zoon in de lijftochte ende t’vruchtgebruijck zijn leven lang geduijren van een gelijc derdepaert, 
ende t’wettige kint of kinderen bij hem naer te laten, ende bij gebreecke der zelfs haer compa-
ranten andere kinderen of de defcendenten vandien in den eijgendom van t’felve derdepaert. 
Des de lijftochte den voorn. haren foon als voren gemaeckt alleen zal moeten blijven ende 
gelaten werden tot notelic onderhout bij leven ende noodruft van den zelven haren foon. zonder 
bij hem of zijne crediteurs te mogen werden belast, vercoft, gealieneert of voor den tijt of 
verschijndagen van dien ontfangen gelicht of geanticipeert directelic of indirectelic onder wat 
pretext t’felve zoude mogen wefen, op pene dat bij gebreecke vandien d’voorf lijftochte den 
voorn haren foon gemaeckt daer door dadelic zal cefferen ende comen op de geene die den 
eijgendom van dien als voren gemaeckt es, mits den jncomen van d’voorf lijftochte verstreckend 
of doende verstrecken tot onderhout van d’voorf haren zoon. Stellen end aucthoriferende zij 
comparanten voorts de langstlevende van haer beijden tot abfolute voocht of voochdeffe over de 
perfonen ende goederen van de wettige naer te laten minderjarige kint of kinderen van den 
voorn haren zoon mit macht ooc dat d’felve langstlevende een of meer andere perfonen tot zijne 
of hare mede voochden over d’voorf hare zoons kinderen fal mogen verkiefen, verwilligen ende 
gebruijcken. Welcke langstlevende t’fij alleen of beneffens d’voorf medevoochden fodanige 
vercopingen, alienatien ende belastingen vande goederen d’voorf haer zoons kinderen uijt 
crachte van defen opgecomen fal mogen doen, als dfelve oirbaerlik beduncken zoude mogen. 
Ende voorts in de zaecken van d’felve weefkinderen alles doen ende verrichten dat defelve 
langstlevende mit ende dienstich bevinden fal. Ende dit alles zonder eenige kenniffe, moeijeniffe 
of becroon van enige andre vrunden, weefmeesteren of magistraten als de welcke zij compa-
ranten van de kennife te hares boedels ende d’opfichte van der voorf weefkinderen, perfonen 
ende goederen geexcufeert houden ende buijten fluijten bij dezen. Willende ende ordoneren zij 
comparanten verder dat den voorn haren foon hem nae dezen in alles goedwillichlic zal gedrage, 
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fonder daer jegens of buijten ijet te doen off attenteren directelic of indirectelic, op pene dat zij 
bij gebreecke vandien mit fijne simpele legittime portie in haer comparenten naer te laten 
goederen zal moeten affstaen den zelven in fulcken gevalle in d’voorf legittime portie alleen ende 
fimpelic instituerden, ende haer comparanten andere goetwille kinderen of defcendenten der 
felven in t’verder f verschot. T’ gene voorfs es verclaerden d’voorn comparanten (onder wettige 
stipulatie ten dien eijnde aen handen mijns notaris als een publijc pfoon gedaen) alfo te wezen 
heur beijde refpective testament ende uijterfte wille. Begerende zulcx dat t’felve daer voren fal 
valideren ende volcomen effect forteren, t’fij als testament codicile, oifte uijt zaeke des doots, of 
zo t’felve anders bevonden zal werden best te mogen fubfiteren ende bestaen. Nijetjegenstaende 
enige defecten, gebreeckelicheijden, omiffen of verfuijmenissen. Ende verfochten voorts defelve 
comparanten daer van bij mij notario gemaeckt ende geexpedieert te werden een of meer 
behoorlijke jnstrumenten in gewoonlicker forme. Aldus gedaen ende bij voorn comparanten 
gepaffeert ende verleden ten huijfen van Gerijt Janff van Keffel waert in de Witte Swan, staen 
binnen Leijden op Marendorp ten dage, maende, jaere, uijren ende Keijferlicke regieringe voor-
feijt, in’t bijwefen ende ten overstaen van d’E Ewout Schilperoort mede notaris publijc ende 
d’voorn Gerijt Jansf van Keffel als geloofwaerdige getugen daer toe beneffens mij notario bij 
d’voorn comparanten verfocht ende geropen. 
Getekend: Anthonis Focker 1620, Immetgen Jansdr. zet een ietwat bibberig kruis, E. Schilperoort. 
De hele akte is in mooi duidelijk schrift opgesteld. 
 
1621 
 
Leidse Penningen 1621-1672. 

 Anthonis Jorisz Focker 1621 f 4; -1626 bon NIM. 
 
Vonnisboek X, 1620 e.v., folio xxix, AJF, 29. 
Jan Rippertszn van Groenendijck als rentmeester van de huijffittenen binnen defer stede eijr. 
[Dingboek] N fol. iijCvij, contra Anthonis Joriszn Focker, gede. 
Op den dach van huijden compareerde voor de vierfchaere van Schout ende Schepenen der stadt 
Leijden Jan Mote[notaris] gemachticht van Jan Rippertszn van Groenendijck als rentmeester van 
de huijffittenen binnen defer stede eijr. De welcke doen verdagen hadde Anthonis Joris zn Focker 
om te connen fien verlenen nieuwe letteren van executie op een verjaert vonniffe van Schepenen 
alhier van date den xxxj en Augusti xvj C achtien innehoudende feshondert eenendertich guldens 
twee stuuers ende acht penningen affslaende tgunt daer op was betaelt. Concluderende tot 
condemnatie vandien mette coften. Waer tegens Ewout Schilperoort gemachticht van de voorf 
gedaechde gehoort fijnde confenteerde in den eijfch ende verfochte de voorf Mote dienvolgende 
condemnatie mette coften. De voorf schepenen partijen gehoort, decermeren nieuwe letteren 
van executie opt verjaerde vonniffe in den eijfch geroert ende condemneren den gedaechde in 
coften van defe instantie. Tauxerende de felve mitfdefen ter fomme van twee guldens. Aldus 
gedaen op den xxix en januarij xvj C ende eenentwintich. 
 
Notaris Ewout H. Craen, 1621 a, Anthonis Focker, nr 39. 
Op huijden den xxvj en Februarij anno xvj C eenentwintich, compareerde voor mij Ewout 
Henricxzn Craen notaris publijc ... Anthonis Jorisff Focker wonende binnen der stadt Leijden. Ende 
bekende mitfdefen bij afreeckeninge ende vereffeninge van alle t gene hij comparant tot noch 
toe mit Floris Aelbrechtszn van Toll wonende tot Catwijc op Rijn, uijtstaende gehadt heeft aen 
d’felve van Toll als pachter of medestander geweeft zijnde van den impost van den Turff over 
Coudekerck ende Leijderdorp van verscheijden voorleden termijnen, t’lefte der felver pachten 
geexpireert den leften julij xvj C negentien deuchdelicken fuijvers noch fchuldich te wefen de 
fomme van hondert eenentfeventich guldens twee stuvers ende fes penningen. De welcke hij 
comparant mitfdefen beloofde op te leggen ende te betalen in defer vougen. Te weten d’een 
helfte den eerften meij xvj C eenentwintich eerftcomende ende de wederhelfte den eerften julij 
daer aen volgende. Submitteren hij comparant hem ende fijne goederen tot dien eijnde de parate 
executie daer mede men gewoon es f Gemeen Lants penningen te innen ende executeren. 
Confenteren hier van bij mij notario gemaeckt ende geexpedieert te werden acte in forma. Aldus 
gedaen binnen der stadt Leijden ter herberge van de Wedue van Dirc Joriff Verburch, in prefentie 
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van Pieter Jansf van Outfhoorn bode mitte roede ende Joost Loten den Ouden bierdrager als 
geloofwaerdige getugen hier toe beneffens mij notario gereqt. 
 
Vonnisboek X, folio Lxxv, 75. 
Anthonis Joriszn Focker eijr. [Dingboek] MM fol iij Clvij verfo, contra Symon Gangeloffs zn Stam 
gede. 
Opte rechtfvorderinge begonft voorde vierfchaere van Schout ende Schepenen der stadt Leijden 
bij Ewout Schilperoort gemachticht van Anthonis Joriszn Focker eijr. De welcke doen verdagen 
hadde Symon Gangeloffszn Stam timmerman om betalinge te hebben van de fomme van twaelff 
hondert achtendertich guldens ter faecke van gelijcke fomme die den eijffcher als befchadichde 
borge voor den gedaechde aen de kinderen ende erffgenamen van Grietgen Fransdr tot Medem-
blick hadde moeten betalen ende dat mette coften daerover geleden. Concluderende tot con-
demnatie van dien mitte coften. In welcke faecke foo verre geprocedeert fijnde dat den voorf 
eijffcher tegens de voorf gedaechde mit behoorlick interval van tijden vercregen hadde drie 
deffaulten, uijt crachte van de welcke de voorf gedaechde ende deffailliant vervolgens verstee-
cken was van alle exceptien declinatoir, dilatoir ende peremtoir weren ende defentien, die hij in 
defen eenichfins hadde cunnen doen ofte mogen voorstellen ende daerenboven telckens 
gecondemneert in de boete van drie stuuers ten prouffijte van den offichier, was voorts opt 
verlenen van t’derde deffault den voorn eijffcher geadmitteert tot overleveringe van fijn intendit, 
daer van bij de voorf Schilperoort dienvolgende was gedient geweest. De voorf schepenen ge-
bleecken fijnde dat de gedaechde wettelicken verdaecht ende ter vierschaere defer stede 
geciteert ende opgeroupen fijnde in rechte noijt en es gecompareert, noch oock procureur 
gemachticht van fijnen twegen gefien tgene den eijffcher tot verificatie van fijn interdit heeft 
gedaen produceren, op alles gelet, dat heeft mogen bewegen doende recht, condemneren den 
gedaechde en deffailliant aen den eijffcher te betalen een fomme van twee hondert ende vijftich 
guldens, ontfeggen den eijffcher voor alfnoch fijnen vorderen eijfch ende condemneren den 
gedaechde ende deffailliant in de costen van defe instantie, begrotende de felue op vijff guldens 
ende veertien stuuers. Aldus gedaen op den xxiij en Aprilis xvj C ende eenentwintich. 
 
Notaris Paets, nr 181, 1620, borgtochten AJF folio Clxj verso, 161v. 
Op huijden den vijftienden meije ano xvj C ende eenentwintich compareerde voor mij Adriaen 
Paets nots publick mitfgaders voor den getugen naergenompt, Adriaen Maertenszn van der 
Schilde Mr timmerman burger der stede van Leijden. Ende constitueerde ende stelde hem zelven 
bij defen cautionaris ende borge als principael tot dien eijnde renunchieren tbeneficie ordinis 
exustionis van cracht der zelver door mij notaris hem onderricht houdende voor Anthonis Joriszn 
Focker mede burger defer stede zijn schoonvader ten behouve van Sijmon Gangeloffs zn Stam-
verhouff. Ome tot allen tijde te zullen restitueren ende voldoen de fome van twee hondert en 
vijfftich guldens de welcke d’voorf Stamverhouff bij schepen van Leijden gecondempneert es aen 
voorn. Anthonis Focker te voldoen en betaelen. Ende dat indien bij sententie diffinitijff off 
profifiouwe van hove van Hollt off andere rechters verstaen werdt zulcx te beheeren. 
Verbindende hij compt tot onderhout ende naercoming van tgunt voorf staet zijn perfoon ende 
generalicken alle fijne goederen ... Des zoe beloofde d’voorf Anthonis Focker voor mij notaris 
ende den getugen mede compareren, zijn voorf zwager van borchtocht in defen te bevrijden, 
costeloos ende schadeloos te houden. Onder verbant van zijn pfoon ende goederen ten bedwang 
als boven ... Aldus gedaen verleden ende gepasseert ten dage maent ende jaere voorf binnnen 
Leijden ten huijfe van Regenbooch ten pntie van Pieter Sanguijn deurwr van gemeene lants 
middelen ende Aernoult Elfevier waerdt inde Regenbooch, als getuijgen van gode gelove hiertoe 
beneffens mij notarios gereqt. 
Onder andere sierlijk ondertekend met: Bij mij Arij Maerts zoon. 
 
Notaris J. Angillis, nr 290, akte 72 AJF. 
AJF machtigt Theun Robbertszn houtcoper tot Medemblick om namens Anthonis ƒ 110:4:0 te 
vorderen van twee inwoners uit die plaats. Akte 9 juni 1621. 
Vonnisboek X, folio Cxix, 119. 
Sijmon Gangelofszn Stam opposant van executie [Dingboek ] OO fol. xxxiij, contra Anthonis 
Joriszn Focker geopposeerde. 
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Op ten dach van huijden compareerde voor de vierschare van schout ende schepenen der stadt 
Leijden Jan van Kuijck gemachticht van Sijmon Gangelofszn Stam oppofant van executie. De 
welcke doen verdagen hadde Anthonis Joriszn Focker geopposeerde. De voorf oppofant conclu-
deerde onder beneficie van de prefentatie bij hem op nieuwdage voorleden wefende den vijffden 
julij door een bode mitte roede gedaen, dat hij verclaert foude worden goet oppofant ende 
geoppofeerde mitfdien gecondemneert foude werden d’excecutie cofteloos ende fchaedeloos aff 
te doen, maeckende eijfch van coften. Waer jegens Ewout Schilperoort gemachticht van de voorf 
gedaechde ende geoppofeerde gehoort fijnde concludeerde bij feeckere redenen ende middelen 
die hij mondelinge deduceerde ten fijne van niet ontfanckelick, ende in cas van ontfanckelicheijt 
des neen, dat den oppofant verclaert foude worden quaet oppofant ende dat den geoppofeerde 
met fijn begonfte executie foude mogen voortvaren, maeckende eijfch van coften. Daer op de 
voorn. Kuijck perfisteerde voor replijc ende de voorf Schilperoort perfisteerde voor duplijc. Waer 
nae partijen hinc inde hadde in rechte geconcludeert ende vonniffe verfocht. De voorf schepenen 
partijen gehoort, op alles gelet dat heeft mogen bewegen, doende recht, verclaeren den oppo-
fant quaert oppofant ende dat den geoppofeerde met fijn begonfte executie nae de expiratie van 
de geconfenteerde continuatie van xiiij dagen fal mogen voorts varen ende condemneren den 
oppofant inde coften begrotende de felve op dertich stuuvers. Aldus gedaen op ten ix en julij 
anno xvj C ende eenentwintich. 
Compareerde ter griffe der stadt Leijden Sijmon Gangeloffs Stam ende constitueerde hem 
appellant vant voorgaende vonniffe aen den Hove van Holland. Actum den xvj en julij anno xvj C 
ende eenentwintich. 
 
Vonnisboek X, folio Cxlj verfo, 141v. 
“De voochden van de weefkinderen van Gerrit Louriszn eijrs contra Anthonis Joriszn Focker.” 
Anthonis wordt verdaagd wegens betaling van 25 gulden te xl groten het stuk over twee jaren 
verlopen rente verschenen 5 april 1620 en 1621 volgens een weesrentebrief. Zijn procureur 
Ewout Schilperoort gaat accoord maar verzoekt wel uitstel. Anthonis moet het bedrag in twee 
termijnen van twee maanden betalen. 16 augustus 1621. 
 
Vonnisboek X, folio Cxlij, 142. 
“Cors. Adriaens van Stienevelt contra Anthonis Joriszn Focker.” 
Idem wegens betaling van 70 gulden te xl groten het stuk over een jaar rente verschenen 28 
februarij 1621 volgens een weesrentebrief. Ook nu wordt bedongen dat hij in twee termijnen 
mag betalen. 16 augustus 1621. 
 
Vonnisboek X, folio Clv, AJF, 155. 
De kerckmeesteren van Leijderdorp eijrs [Dingboek] VV fo xlij verfo, contra Anthonis Joriszn 
Focker als principael, Marijtgen Gerritsdr fijn moeder met haer voocht ende Barent Janszn Backer 
fijn fwager als borgen ende mede principale fchuldenaren gedens. 
Op ten dach van huijden compareerde voor de vierfchaer van schout ende schepenen der stadt 
Leijden Jan van Kuijk gemt van de kerck meesteren van Leijderdorp eijffchers. De welcke doen 
verdagen hadde Anthonis Joriszn Focker als principael, Marijtgen Gerritsdr fijn moeder met haer 
voocht ende Barent Janszn backer fijn fwager als borgen ende mede principale fchuldenaren mits 
d’een betalende foude d’ander gevrijt zijn. Om betalinge te hebben eerft van twee derde paerten 
van negen hondert vijffendertich guldens ter faecke van coop van steenplaetfers aerde ver-
fcheenen petrj ad cathedram anno xvj C twintich ende xvj C eenentwintich. Ende nog van gelijcke 
twee derdepaerten van fes hondert tien guldens ter faecke ende verfcheenen alfvooren. 
Volgende de voorwaerden daer van fijnde afslaende solutum. Concluderende tot condemnatie 
vandien mitte coften, ende bij provifie tot nampt. Waer tegens Ewout Schilperoort gemachticht 
van de voorn gedaechdens gehoort fijnde feijde dat de twee eerfte derdepaerten van beijde de 
partijen in defen geeijfcht ten naeften bij met leverantie van steen waeren voldaen ende was te 
vrede de refte datelick te voldoen ende de vordere derde paerten in defen geeijfcht te betalen op 
twee maenden. Daer op de voorn. Kuijck accepteerde de prefentatie nopende de steen ende 
fustineerde voorts datter geen atterminatie behoorde te vallen ende verfochte condemnatie 
mitte coften. De voorf schepenen partijen gehoort, op alles gelet dat heeft mogen bewegen 
doende recht, condemneren den gedaechde volgende de prefentatie ende de acceptatie de 
eerfte derdepaerten van beijde de partijen gereet te voldoen ende de vordere derdepaerten in 



Familie Focker 124 K.J.F. van Veen 2016 

defen geeijfcht mits stellende cautie de vierschare defer stede fubiect op te leggen ende te 
betalen op tweemael twee maenden, als telckens te betalen de lefte mitfgaders in de costen, 
begrotende defelve op twee guldens ende drie stuijves. Aldus gedaen op ten xvj en Augusti xvj C 
eenentwintich. 
 
1622 
 
Vonnisboek X, folio ij C xliiij, AJF, 244. 
Cornelis Joppenszn Cool, wijncoper eijr. contra Anthonis Joriszn Focker gede. 
Cornelis eist dat Anthonis betaalt: “tweeendertich guldens achtien stuuers acht penningen ter 
faecke van gehaelde wijnen affslaende drie guldens dertien stuuers acht penningen daerop 
betaelt volgende des eijffchers register.” Anthonis is herhaaldelijk gemaand, nu niet op komen 
dagen en wordt veroordeeld tot betaling, inclusief de proceskosten van drie gulden. Gedaan op 
14 januari 1622. 
 
Notaris Paets, nr 182, 1622, AJF folio xxvij, 27. 
Op huijden den ix en februarij anno xvj C ende tweeentwintich compareerde voor mij notario 
publijcq mitfgaders voor den getuijgen naergenompt Weijntgen Jafpersdr wedue van wijlen 
Pouwels Verhage wonende binnen defer stede Leijden haer genereren mit wijn vercoopen out 
omtrent xlviij jaeren. Ende heeft bij haer vrouwewaerheijt in plaetfe van ede ten verfoucke van 
Anthonis Joriszn Focker burger defer stede getuijcht ende verclaert warachtich te wefen dat zij 
getuge zeer wel weet ende goede kenniffe heeft dat alle de wijnen die den reqt voor haer 
zeeckere jaeren herrenwaerts fonder behael van juijften tijt gecoft en affgesteken heeft metten 
exchijs en impoft vandien achteren voldaen ende betaelt zijn fonder dat dezelve exhijs off impoft 
bij het int vercopen van wijn ten laste van voorf Focker apart es gestelt ... dezelve wijn naerde 
exchijs ende impoft gelijc ordinaerlic allen wijncofs binnen defer stede abferveren aen voorf 
Focker bij haer vercoft en heeft dienvolgens den reqt de wijnen mit exchijs ende impoft aen haer 
voldaen. Wijders niet verclaeren ... 
 
Vonnisboek X, folio ij C Lxxv, 275. 
Willem Jacobs zn van Tetrode [bode mitte roede] als procuratie hebbende van Henrick Nobelius 
eiser, [Dingboek] OO fol. Clix, contra Anthonis Joriszn Focker gede. 
Anthonis wordt verdaagd wegens: “een fomme van fes hondert carolus guldens te xl groon tstuck 
van goede geleende penningen bij den gedaechde op renten genomen ende ontfangen op 
weefcamere recht jegens de penning festien daer van de opfegginge den gedaechde was gedaen 
uijt den naem van de voorf Henrick Nobelius, die van de weefcamer was ontflaegen ende dit alles 
mitten intereffe vandien jegens den penning festien voorf. federt den festen dach der maent april 
xvj C achtien totte effectuele betalinge toe, volgende de weefrentebrieff daer van fijnde, conclu-
derende daeromme tot condemnatie vandien mitte coften ende bij provifie tot namptiffement 
ende reftitutie des imposts ende dat ’t hypotheecq alfnoch onvercoft ende in de custingbrieff 
begrepen daer voren verclaert foude werden verbonden ende executabel. Waer tegens Ewout 
Schilperoort gemachtigt van de voorf gedaechde gehoort fijnde verclaerde te vreden te wefen de 
hooftfomme ende renten in den eijfch geroert op te leggen binnen den tijt van fes maenden. 
Daer op de voorn. Mote volgende de bekenteniffe condemnatie verfochte ende fustineerde 
datter geen atterminatie behoort te vallen. [Accoord] ... mits stellende cautie de vierfchaere defer 
stede fubject furcheren de executie tot meije toecomende. Aldus gedaen op den xxv en februarij 
xvj C ende tweeentwintich. 
 
Vonnisboek Y, folio xlij verfo, 42v.  evt naar huizenoverzicht 
Cornelis Janszn Moftaert metfelaer eijr. [Dingboek] OO fol. Clxxxj, contra Anthonis Joriszn Focker 
gede. 
Opte rechtvorderinge begonst voor de vierschaere van schout ende schepenen der stadt Leijden 
bij Jan van Kuijck gemachticht van Cornelis Janszn Mostaert metfelaer eijr. De welcke doen 
verdagen hadde Anthonis Joriszn Focker om betalinge te hebben van de fomme van acht hondert 
vijftich guldens over vier custingen van twee ledige erven, daer van t lefte verschenen was in de 
maent van februarij lestleden metten intereffe vandien volgende defer stede keure, volgende de 
custingbrieff daer van fijnde, concluderende tot condemnatie vandien mitte coften ende bij 
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provifie tot namptiffement, dat voort t hypotheecq in de voorf custingbrieff vervatet, daer voren 
verclaert foude werden executabel. In welcke faecke foo verre geprocedeert fijnde dat den 
voorn. eijffcher tegens den voorf gedaechde mit behoorlick interval van tijden vercregen hadde 
drie deffaulten uijt crachte van de welcke den voorn. gedaechde ende deffailliant vervolgens 
versteecken was van alle exceptien declinatoir, dilatoir, ende peremtoir weren ende defentien, 
die hij in defen eenichfins hadde connen doen, ofte mogen voorstellen ende daerenboven tel-
ckens gecondemneert in een boete van drie stuuers ten prouffijte van den offichier, was voorts 
opt verlenen van t derde deffault den voorn. eijffcher geadmitteert tot overleveringe van fijn 
jnterdit, daer van de voorn. Kuijck dienvolgende heeft gedient gehadt. [Anthonis komt niet 
opdagen en wordt veroordeeld tot betaling, inclusief de kosten van zes guldens en de schepenen 
verklaren de hypotheek executabel.]  
Aldus gedaen op den derden junij xvj C ende tweeentwintich. 
 
Notaris P. Clz van Rijn, 1622, nr 208, AJF nr Cxxiij tich, 123. 
Voor de notaris compareert “Anthonis Jorisn Focker woonende binnen defer stede. Ende heeft 
geconstitueert ende machtich gemaeckt gelijck hij doet bij defen Gielis van Americht mede 
notaris publijck ende procureur ten platten lande. Gevende hem volcomen laft, macht ende 
bevel. Omme inden naeme ende van wegen hem comparant t’ageren, rechts te spreecken ende 
te plegen ...”  
Actum xxvij juni anno 1622. 
 
Vonnisboek Y, folio Lxx, 70. 
De meesteren van t Sint Elifabeths Gasthuijf eijrs [Dingboek] VV fol. 234v, contra Anthonis Jorisf 
Focker gede. 
Anthonis wordt verdaagd wegens: “de fomme van twee hondert eenendertich guldens ende vijff 
stuijvers ter zaecke van verlopen renten volgens de rentebrieven daer van zijnde. Verscheenen 
Vroulichtmis dage xvj C twee entwintich voorleden ’t leste.” Ze eisen dat het onderpand execu-
tabel wordt verklaard. Accoord, 17 juni 1622. 
 
Vonnisboek Y, folio Lxxix verso, 79v. 
“Anthonis Joriszn Focker eijr contra Pasfchier Segaer gede.” 
Anthonis daagt via Ewout Schilperoort, Pasfchier Segaer wegens betaling van zes guldens die hij 
voor hem voorgeschoten heeft. Deze vraagt of hij met dertich stuivers per kwartaal mag betalen. 
Dat mag in termijnen van tweemaal drie maanden. 12 augustus 1622. 
 
Vonnisboek Y, folio xcviij, 108. 
Ewout Schilperoort q.q. eijr, [Dingboek] VV folio 245, contra Anthonis Joriszn Focker gede. 
Op de rechtvorderinge begonst voor de vierfchaere van schout ende schepenen der stadt Leijden 
bij Ewout Schilperoort als curateur over den boedel van Balten Janszn van der Beeck eijr. De 
welcke doen verdagen hadde Anthonis Joriszn Focker om betalinge te hebben van de fome van 
twee hondert achtentfestich guldens ende vijftien stuijvers over de gereede penningen van de 
coop van zijn thuijn, ende dat hij wijders brieven fouden pafferen van de felve coop in conformite 
van de voorwaerden. Concluderende tot condemnatie vandien mitte coften. In welcke faecke zoo 
verre geprocedeert zijnde dat den ... [Anthonis is al drie maal gemaand, komt niet opdagen en 
wordt veroordeeld tot betaling op 22 augustus 1622.] 
 
Vonnisboek Y, folio Cxvj, 116. 
Abraham Cateel en Jaecques Wattelier als voochden over de weefkinderen van Jaecques Cateel in 
dier qualite eijrs [Dingboek] OO fol. ij C xxvij, contra Anthonis Joris Focker gede. 
Anthonis wordt verdaagd wegens de betaling van “hondert eenendertich guldens te xl groon t 
stuck ende vijf stuuers over drie jaeren renten, ijeder jaer tot drie en veertich guldens ende vijfien 
stuuers verschenen den vijffden Aprilis anno xvj C twintich, [1621 en 1622] volgende de rente-
brieff daer van fijnde.” Anthonis is al eerder aangemaand, komt niet opdagen en wordt veroor-
deeld tot betaling, zijn hypothecair onderpand is executabel en hij moet vijf gulden en zeven 
stuivers kosten betalen. 15 augustus 1622. 
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Vonnisboek Y folio Clviij verso, 158v, AJF. 
Gerrit Maerts zn eijr contra Anthonis Focker gede. 
Voor de schout en schepenen verschijnen “Jan van Kuijck gemt van Gerrit Maertszn houtcoper tot 
Amsterdam eijffcher de welcke doen verdagen hadde Anthonis Focker om betalinge te hebben 
van de fomme van hondert twee en vijftig guldens ter faecke van gelevert hout, verfchenen den 
j en september voorleden volgende d’obligatie daer van fijnde.” Anthonis moet mits hij iemand 
als borg stelt, binnen twee maal drie maanden betalen, 29 oktober 1622. 
 
Vonnisboek Y folio Clix, 159, AJF. 
Voor schout en schepenen verschijnen “Jan van Kuijck gemachticht van Gerrit Maerts houtcoper 
tot Amsterdam eijr de welcke doen verdagen hadde Anthonis Focker om betalinge te hebben van 
de fomme van driehondert gulden over gelijcke fomme die de gedaechte d’eijffcher geaffigneert 
hadde van eene Neeltgen Henricxdr steencoopster tot Amsterdam te ontfangen die d’eijr van de 
felve Neeltgen Henrix niet hadde cunnen ontfangen, afslaende niettemin hondert guldens daerop 
ontfangen volgende d’affignatie daer van fijnde.” Vonnis idem, 28 oktober 1622. 
 
Vonnisboek Y folio Clx, 160, AJF. 
De kerckmeefteren van Leijderdorp eijrs [Dingboek] OO folio iij Cxvij, contra Anthonis Joriszn 
Focker gede. 
Voor schout en schepenen verschijnen “Jan van Kuijck gemt van de kerckmeesteren van Leijder-
dorp eijffchers de welcke doen verdagen hadden Anthonis Joriszn Focker om betalinge te heb-
ben, eerft van t’lefte derde paert van een fomme van negenhondert vijfendertich guldens ter 
faecke van coop van steenplaetfers aerde verfchenen petri ad Cathedram anno Xvj C twee 
entwintich ende noch t’lefte derdepaert van fes hondert tien gulden ter faecke ende verfchenen 
als vooren volgens de voorwaerden daer van zijnde, affslaende folutum.” Vonnis idem, 28 
oktober 1622. 
 
Notaris E. Schilperoort 1622-1637, nr 305, akte 19. 
“Op huijden den sesten novembris xvj C twe en twintich compareerden voor mijn Ewout Schilper-
oort openbaere notaris ... Baerent Janszn van Sonnevelt backer en Adriaen Maertens van der 
Schilde ... en houtcoper.” Zij stellen zich borg voor Anthonis Joriszn Focker haer luijder zwager 
ende schoon vader ... ten behouve van Gerrit Maertenszn houtcoper tot Amsterdam ... van 
hondert tweeenvijftich guldens ende mede om ... hondert guldens bij vonnisse van schepenen 
van Leijden op den xxviiij en octobries voorleden gehouden ...” 
 
Notaris P. Clz van Rijn, 1622, nr 208, AJF en B.J. van Sonnevelt, nr ij Cxlix, 249. 
Op huijden den xxiiij decembris anno 1622 compareerden voor mij Pieter Claeszn van Rijn notaris 
publijcq ende de getuijgen onder genomineert Anthonis Joriszn Focker en Barent Janszn van 
Sonnevelt backer fijn swaeger, beijde woonende binnen defer stede Leijden. Ende bekende fij 
luijden comparanten elcx een voor al als principel onder renunchiatie der benefitien ordinis 
dinifionus et excuffionis van den jnnehouden vandien onderrecht zijnde voor hen, heuren erven 
en naecomers wel ende deuchdelijcken fchuldich te wefen Willem van Oij, mede woonende bin-
nen der voorf stede Leijden off thoonder defes de fomme van Acht hondert vierenvijftig carolus 
guldens te xl grooten t stuck en xix st spruijtende ter caufe van gelijcke fomme ende bereeckende 
penningen de voornoemde van Oij van hen comparanten deuchdelijcken competeren volgens de 
refpective condempnatien van schepenen der stadt Leijden tot lasten van hen comparanten 
gedecerneert daer aff zijnde. D’welcke met alle de begonfte proceduren van executie blijven in 
fijne volle cracht ende vigeur. Sonder int minften mits defen te verstaen daermede te maecken 
eenige nonatie van schult. Belovende voorts fij comparanten bij eer en vromicheijt de voorf 
somme op te leggen ende te betalen in defer vougen. Te weeten hondert acht guldens over de 
verlopen intereften binnnen een maent naer date defer, ende de refterende seven hondert 
feffenveertich guldens xix st t met vijftich guldens ter maent t’eerfte jnne te gaen t’eijnden de 
voorgaende maent ende dat telckens metten behoorlijcken intereffe jegens de penninck zestien 
naer advenandt de capitaele fomme gedurende fulcx van maent te maent ter volre ende 
effectuele betaelinge toe, ijder termijn precijs fonder eenich dilaij off vuijtstel te verfouken. Op 
peijne dat hij van Oij met rade begonste proceduren van executie fal mogen voorts vaeren. Dit 
alles onder verbandt van haerluijder comparanten refpective perfoonen ende goederen ... 
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1623 
 
Vonnisboek Y folio ij C xxxiiij, 234, AJF. 
Mr Johan van Banchem griffier defer stede eijr, contra Anthonis Joriszn Focker gede. 
Voor schout en schepenen compareren “Ewout Schilperoort gemachticht van Mr Johan van 
Banchem griffier defer stede eijr de welcke doen verdagen hadde Anthonis Joriszn Focker om 
betalinge te hebben van de fomme van feven hondert negenenveertich guldens spruijtende uijt 
faecke van custingen van de huijfinge gecomen van Adriaen Volbrecht verfchenen meijedagen 
annis xvj C eenentwintich ende tweeentwintich voorleden ende dat metten intereffe vandien 
volgens de keuren defer stede ende de custingbrieff daer van fijnde.” Vonnis: het verzoek om 
betalingsuitstel wordt afgewezen en de hypotheek is executabel verklaard, 20 januari 1623. 
 
Vonnisboek Y folio ij C xxxiiij verso, 234 v, AJF. 
Dezelfde personen wegens “de fomme van hondert vijftich guldens ter faecke van een jaer 
cuftinge procederende van de vercofte huijfinge van Henrik Jans Smit verfchenen St Jacobsdage 
voorleden ende dat metten intreffe vandien.” Vonnis idem, 20 januari 1623. 
 
Vonnisboek Y folio iij C xxiiij verso, 324 v, AJF. 
Mr Henrick van Willegum advocaet f Hooffs van Hollant eijr [Dingboek] PP folio Lxxxiiij verso, 
contra Anthonis Joris zn Focker. 
Anthonis wordt verdaagd wegens “hondert vijffentfeventig guldens over een jaer lantcuftinge 
verfchenen St Pieter ad cathedram left voorleden ende dat metten interefft vandien a tempore 
morae ende noch om betalinge van een jaer renten tot tien guldens achtien stuuers twaelff 
penningen verschenen den eerften decembris xvj C twee entwintich voorleden volgens de 
coopvoorwaerden.” Vonnis tot betaling en “furcheren de executie den tijt van drie maenden. 
Aldus gedaen op den vijffden maeij xvj C ende drieentwintich.” 
 
Vonnisboek Y folio iij C xliiij, 364, AJF. 
Cors. Adriaens als vader ende voocht van weefkinderen van Marijtgen Clocx eijr, contra Anthonis 
Joriszn Focker gede. 
Anthonis wordt verdaagd wegens “een fomme van vijftich guldens te xl groon het stuck over een 
jaer rente verfcheenen den xxviij en januarij anno xvj C ende drieentwintich voorleden volgende 
de rentebrieff daer van zijnde.” Anthonis heeft geen procureur en wordt veroordeeld tot betaling 
en de hypotheek is executabel verklaard, 25 augustus 1623. 
 
Vonnisboek Z, folio xix, 19, AJF.  
Dirck Meeszn van Weefp eijr, contra Anthonis Joriszn Focker. 
Anthonis wordt verdaagd “als poffeffeur van de eijffchers hypotheecq om betalinge te hebben 
van de fomme van hondert vijftich guldens over twee jaeren renten verfchenen meijedagen annis 
xvj C tweeentwintich ende drieentwintich wegens de rentebrieff daer van fijnde.” Vonnis betaling 
binnen twee maal zes weken, 25 augustus 1623. 
 
Vonnisboek Z, folio xxiij, 23, AJF. 
Cornelis Corneliszn Clock glaeffchrijver als oom ende voocht oer de weefkinderen van Dirck 
Wijbrantzn za: eijr. contra Anthonis Joriszn Focker gede. 
Anthonis wordt verdaagd wegens “een fomme van veertich guldens te xl groon over twee jaeren 
weefrenten verfchenen den xxviij en februarij annis [1622 en 1623].” Niemand verschijnt, de 
hypotheek wordt executabel verklaard, vonnis 1 september 1623. 
 
Vonnisboek Z, folio xlviij, 48,AJF. 
Dezelfde personen, dezelfde lening en Anthonis is driemaal gemaand, niet verschenen en “oock 
gefien de weefrente daer uijt in defen wert geeijfcht fijnde van date den xxviij en januarij xvj C 
negentien” wordt zijn onderpand executabel verklaard. 13 oktober 1623. 
Vonnisboek Z, folio Lxxxij verso, 82v, AJF. 
De kerckmeesteren van Leijderdorp eijrs [Dingboek] PP fol 194, contra Anthonis Joriszn Focker 
gede. 
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Op den dach van huijden compareerde voor de vierfchare van schoudt ende schepenen der stadt 
Leijden Jan van Kuijck gemachticht van de kerckmeesters van Leijderdorp eijr. De welcke doen 
verdagen hadden Anhonis Jorifzn Focker. Ten eijnde hij gedaechde gecondemneert foude werden 
wederom toe te maecken feeckere landen gelegen in Leijderdorp bij den gedaechde ontgront, 
ende dat in conformite van de voorwaerden daer op hij gedaechde defelve landen hadde ont-
gront. Ende dat hij tot difcretie van schepenen fouden voldoen de fchaden ende intereffen bij de 
kerckmeesteren off gebruijckers van de felve landen alrede geleden ende noch te lijden. 
Concluderende tot condemnatie vandien mitte costen. Waer jegens Olivier Schaeck gemachticht 
van de voorn. gedaechde gehoort fijnde confenteerde in den eijfch mits dat de executie foude 
werden gefurcheert den tijt van twee maenden. Daerinne de voorn Kuijck bewillichde ende 
verfochte dienvolgende condemnatie mitte cofte. De voorf schepenen partijen gehoort, condem-
neren den gedaechde volgende fijn prefentatie ende de acceptatie, mitfgaders in de coften 
begrotende defelve op twee guldens vier stuijvers. Aldus gedaen op ten viij en septembris xvj C 
drieentwintich. 
 
Vonnisboek Z folio Ciiij, 104, AJF. 
Jan Wemmers als medevoocht over de weefkinderen van Gerard Lourens eijr, contra Anthonis 
Joris Focker gede. 
Dit betreft betaling van twee jaar rente, totaal 25 gulden over 1622 en 1623. De weesrentebrief is 
van datum 6 april 1618, Anthonis verschijnt niet, de hypotheek is executabel, vonnis 8 december 
1623. 
 
1624 
 
Vonnisboek Z folio Cxxvj verfo, 126v, AJF. 
Jan Jacobszn backer tot Alphen eijr contra Anthonis Joriszn Focker gede. 
Betreft “een fomme van fefentwintich guldens van gehaelt broot bij Gijfbrecht Dircxzn der 
gedaechdes ondermeester ende Harmen Harmenszn fijn werckman opt aff fpreecken van de 
gedaechde aen hun gelevert volgende fijne bilgietten ende desfelffs Gijfbrecht Dircszn ende 
Harmen Harmens zn bekenteniffe.” Men verleent Anthonis twee maanden uitstel van betaling,  
22 januari 1624. 
 
Vonnisboek Z, 1624, AJF folio ij C verso. 200 v. 
Jacob Jansf van den Berch eijr contra Anthonis Joriszn Focker als poffefeur van des eijrs hypo-
theecq gede. 
Op den dach van huijden compareerde voor de vierfchaere van schoudt ende schepenen der 
stadt Leijden Jan van Leeuwen gemachticht van Jacob Jansn van Berch tot behouven vande wel-
cke de constitutie brieff daer uijt in defen geijfcht werde was gepaffeert ende verleden Eijr. De 
welcke doen verdagen hadde Anthonis Jorisf Focker als poffeffeur van des eijfchers hypotheecq 
om betalinge te hebben van de fomme van vier hondert guldens in voldoeninge ende afloffinge 
van gelijcke vier hondert guldens capitaels, ende noch den intereft tegens den pen zestien opt 
felve capitael vervallen federt den xxxen April xvj C tweeentwintich totte effectuele voldoeninge 
toe, vermogens de constitutiebrieff daer van zijnde. Concluderende daeromme tot condemnatie 
van dien mitte costen bij provifie tot nampt. ende dat t hypotheecq inde constitutiebrieff 
vervatet daer voorn verclaert foude werden verbonden ende executabel, mitfgaders restitutie 
van den impoft. Waer tegens Olivier Pieterszn Schaeck gemachtigt van de voorf gedaechde 
gehoort fijnde, confenteerde in den eijfch ende verfochte dat de executie gefurcheert foude 
werden den tijt van fes maenden. Daerop de voorn. Leeuwen volgende de bekenteniffe condem-
natie verfochte ende fustineerde datter geen atterminatie behoorde te vallen. De voorf schepe-
nen partijen gehoort op alles gelet dat heeft mogen bewegen doende recht condemneren den 
gedaechde de geeijfchte vier hondert guldens mitten intereffe vandien federt den xxx en april 
xvj C tweeentwintich totte effectuele voldoeninge toe op te leggen ende te betalen mitfgaders in 
de costen, begrotende defelve op drie guldens. Verclaren t hypotheecq daer vooren executabel 
ende mits stellende cautie de vierfchaere defer stede fubiect furcheren de executie den tijt van 
vier maenden. Aldus gedaen op ten xj en martij xvj C vierentwintich. 
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Notaris Craen, nr 125, 1624, akte 31, B.J. van Sonnevelt en A.J. Focker. 
Op huijden den dertiende Martij 1624 es voor mij notaris publijcq mitsgaders voor den onder 
geschr. getugen gecompareert Baernt Janszn Backer wonen binnen der stadt Leijden mij notario 
wel bekent, ende constitueerde hem felven bij defen borg voor Anthonis Joris Focker ten 
behouve van Jacob de Gijsselaer coopman tot Amsterdam. Omme aen de zelven Gijffelaer te 
voldoen de fome van vijff hondert ende dertich guls metten intereffe vandien ... zeven ten 
hondert zedert den derden novembris xvj C elff totte effectuele voldoening toe. Daer innen den 
voorn. Focker op den xiij en decembris lestleden bij den Hove van Hollant es gecondempneert. 
Ende dat op te termijnen van tweemael vier maenden, den voorn. Focker bij den voorf Hove 
verleent. Daer onder hij compt bij desen was verbindende zijn pfoon en alle fijne goederen ter 
executie van allen s’heren rechten ende rechteren. [Anthonis belooft zijn borg schadevrij te 
houden.] Aldus gedaen binnen der stadt Leijden ten huijfe van Pauls Verhage staen aldaer aen de 
Bredestraet ter prefentie van Pieter de Vinck ende Jan Joostenszn van Brugge beijde wonen 
binnen der voorf stede als geloofwaerdige getugen hier toe beneffens mij notario gereqt. 
 
Notaris A. Paets akte 173, 16-06-1624. 
Op huijden den xvj en junij ano xvj C ende vierentwintich compareerden voor mij Adriaen Gerrits 
Paets notaris publijcq mitsgaders voor den getuijgen naergenompt Aelbert Bartholomeuszn 
chipier van gevanckeniffe defer stede Leijden out omtrent xlvj jaeren ende Corn. Pieterszn. 
schoor van Starrevelt out omtrent xxxviij jaeren. 
Ende hebben bij heure refpective manne waerheijt in plaetfe van ede ten verfoucke van de 
jnstantie van Anthonis Joriszn Focker getuijcht ende verclaert warachtig te wefen, dat zij depo-
fanten op gifteren avont ten welcken tijde dezelve Focker bij de substituijt schout Bartholomeus 
van Bilt mit ende beruft tot de deurwaerder bij de heer ontfanger Nieuwenhoven gebruijct 
varden tot jnvorderinge van vijffhondert sten pen. gemelden Jan op te gevanckeniffe gebracht 
werde, gefien ende gehoort hebben dat d’voorn Focker des voorf den deurwaerder affvrougde 
off hij anijn cofte niet betaelt was, vougen daer bij off ende ontfanger, item de waert, schout 
ende dienders mede niet betaelt waeren, daer op dezelve deurwaerder feijde ende bekende dat 
mit vooren betaelt was off met toefegginge gedaen te reden ingefelt zulcx Anthij Focker niet 
anders most betaelen al de teercosten aen dienders, waer mee dezelve Focker weder feggende 
ende vragen of hij deurwr. hem ijet hadde te eijfchen antwoorde ende rende den voorf deurwr 
wederom niet anders dan de teercoften van dienders zulcx tot driemaelen verhaelen ende dat 
mit d voorf off gelijcken woorden in fubstantie. Wijders niet verclaeren, prefenteren zij depo-
fanten t gunt voorf staen des noot ende verfocht zijnde naerder met eede te bevestigen. Ende 
verzochten den reqt. hier van acte in forma. Aldus gedaen ende gepaffeert ten dage maent ende 
jaeren voorf. op te gevanckeniffe ter prefentie van Louris Janszn ende Mr Cornelisz Louris 
chirurchijn als getuijgen geloofwaerdich hiertoe beneffens ... 
 
Notaris Paets, nr 184, 1624, akte nr 174, AJF. 
“Op huijden den ... [lett.] junij ano xvj C ende vierentwintich compareerde voor mij Adriaen Paets 
nots publijc ... Anthonis Joriszn Focker, out omtrent ... [lett.] jaeren. Ende heeft bij fijne manne 
waerheijt in plaetfe van eed ter requifitie ende instantie van den E Willem Benning mede nots 
publ. getuicht ende verclaert warachtich te wefen ...” Verklaring over “Gijfbrecht van Spruijten-
burch droffaert van Rijnlant” die onder andere in bijzijn van Anthonis in een herberg in Den Haag 
gegeten en gedronken heeft, doch niet betaalde. Hij zou geld gaan halen en Anthonis bleef voor 
de waard als borg achter, maar Spruijtenburg was na drie uur nog niet terug. Daarop moest 
Anthonis, zijn mantel als onderpand achterlatend, op pad en geld lenen bij de nu overleden 
deurwaarder Sanguin. 
Later komt Anthonis Spruijtenburg in de Pieterskerkchoorsteeg te Leiden tegen en “d’zelve over 
gunt waren zeer gestoort zijnde ver dapperlic bekeeff, feggen dat zulck doen geen eerlicken 
luijden .. was, maer fielten ende schelmen mit meer ander fchelt woorden vougen daerbij dat hij 
zulcx aen dijckgraeff zoude clagen, daerop d’voorn. Spruijtenburch feijde in effecte van woorden 
wel te bekennen dat hij Focker gelijc hadde dat hij op hem gestoort dat hij t wederdiensten te 
zien zoude ende hem ten vollen contentement doen hebben ...” 
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1625 
 
Het volgende betreft de zoon van Anthonis. 
Uit Leidse bron geleverd. Lijst met mensen die naar Oost- of West-Indie zijn gegaan, o.a.: 
Joris Anthonisz Focker voor 1625 naar West-Indië, soldaat, GAL NA 185. 
De staten van Holland betaalden in 1623 aan een soldaat ƒ 11,00 à ƒ 15,00 per zes weken als 
soldij. (L. van Aitzema, Saken van staet en oorlog I-III, deel I pagina 265, ’s Gravenhage 1669.) 
 
ONA notaris A.C. Paets, nr 185, jaar 1625, akte iij C Lxxv (375). 
Op huijden den xij en novembris ano xvj C en vijffentwintich, compareerde voor mij Adriaen Paets 
notaris publ. mitfgaders voor den getuijgen naergenompt, Joris Anthoniszn Focker van Leijden 
hebbende voor soldaet gedient onder capiteijn Willem* Schoutten op te reijfe nae de Baeij totes 
Lefanctos in Brefelien [Brazilië], ende dzelve plaetfe van Baeij helpt jnemen ende veroveren ende 
heeft hij compt, vermitf hij jegenwoordich op zijn vertreck staende es ome te gaen nae Bremen 
off andere plaetfen ende hem aldaer in dienste te begeven, volmachtich gemaeckt ende geconsti-
tuiert, zulcx hij constituiert ende volmachtich maeckt bij defen Adriaen Maertenszn van der 
Schilde, mr timerman zijn zwager. Gevende zelve volcomen laft, macht ende speciael bevel ende 
inde manier ende van wegen hem constituant met alle behoorlicken middelen te vervolgen 
invorderen het verbeuren ende ontfangen zoedanige gagie als bij hem comstituant op te voorf 
reijfe verdient es, ende dzelve competeert, ofte tgene d E heeren gecomitteerde bewinthebberen 
der West Indifche comp mr mitfgaders de heeren Staten Generael of anderen heeren hem 
constituant ter vermindernis van de voorf. gaige zullen toevougen ende dat ten opfichte bij den 
placcaten van staten generael alle de gene die opte voorf reijfe in Baeij geweeft zijn, mer een 
maent gagie hebben toegevoucht. Van zijne ontfang quitantie te pafferen ende des noot zijnde 
daertoe te ageren en rechtspreecken jegens enen ijegelicken dient behoort. Ende voorts genera-
licken in voorf zaecke mit tgene daervan ... alles te doen dat van noode wefen ende vereijfcht zal 
werden ende hij constituant alleene zelfs prefent zijnde hende cunnen ende mogen doen ... 
Gevende hij constituant zijn voorf zwager oock speciael bevel, ome in te vorderen en ontfangen 
van Claes Maertenszn wonende tot Delff int Rietvelt die mede op te voorf. reijfe onder de voorn. 
capiteijn gedient heeft, zodanige fome van vijffendertich guldens ende vier stuivers die hem 
constituant van zelve Claes Maertensz. commen es, te weten van een pack clederen ende twee 
heubden, die hij constituant aen zelve vercoft heeft, van zijnen ontfang quijtantie te pafferen. 
Ende bij onwillichent. van betalinge daerome te ageren ende recht spreecken in voorf zaecke 
alles te ... behooren ende van node wefen zal, mit macht een ander ten voorf eijnde te mogen 
fubstitueren ende oock te ... 
Gracieus getekend door: Joris Focker. 
* Of: Pieter? Zie boek over WIC bij hoofdstuk Literatuur. 
 
Vonnisboek AA 1624-1625, AJF, folio ij C Lj, 251. 
Pieter Hugens zn du Boijs eijr, [Dingboek] PP fol ij CL, contra Anthonis Focker gede. 
In der faecke hangende voor de vierfchare van schout ende schepenen der stadt Leijden tuffchen 
Olivier Schaeck gemachticht van Pieter Hugenszn du Boijs eijr ter eenre ende Jan van Kuijck 
gemachticht van Anthonis Focker gedaechte ter andere fijden, den voorf eijffscher den voorf 
gedaechde in rechte doen betrecken hebbende om betalinge te hebben van de fomme van 
hondert ende fevenendertich guldens feventien stuuer acht penningen fpruijtende ter faecke 
ende als refte van coop ende leveringe van metfelsteen volgende des eijffchers register, afflaende 
was behoorde, concludeerde tot condemnatie vandien mitte coften. Waer tegens de voorn. 
Kuijck in den naeme als voren gehoort fijnde was te vreden aen den eijffcher ter fomme toe van 
hondert vier gulden twee ftuuvers acht penningen te leveren turff, ijeder ton tot drie stuuers acht 
penningen volgende de conditie metten anderen gemaeckt, daer op den eijffcher alrede een 
fchip turff hadde ontfangen, ende de refte te betalen met gelt, fustinerende daer mede te mogen 
volstaen, ende bij refuijf concluderende tot vorder ofte anders niet ontfankelick ende tot 
ontfegginge ende abfolutie van den vorderen ofte anderen eijfch ene conclufie mette costen. 
Daerop de voorf Schaek ontkennende ’t geallegeerde perfisteerde voor replijc. Gelijck oock de 
voorf Kuijck perfisteerde voor duplijck. De voorf schepenen partijen gehoort, op alles gelet, dat 
heeft mogen bewegen, doende recht condemneren den gedaechde de geeijfchte hondert 
fevenendertich guldens feventien stuuers acht penningen affslaende was behoor op te leggen 
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ende te betalen, mitfgaders in de coften, begrotende de felvue op vier guldens ende achtien 
stuuers. Aldus gedaen op den xxvj en junij xvj C ende vijfentwintich. 
 
Vonnisboek AA 1624-1625, AJF, folio iij C L, 350. 
Mr Jan Willemszn Werckijn q.q. eijr [Dingboek] RR folio xxvj, contra Henrick Schoutens gede. 
Op den dach van huijden compareerde voor de vierfchare van schout ende schepenen der stadt 
Leijden Olivier Schaeck gemachticht van Mr Jan Willemszn Werckijn als curateur in den boedel 
van Anthonis Joris zn Focker in die qualite eijffcher ende arrestant de welcke doen verdagen 
hadde Henrick Schoutens om betalinge te hebben van de fomme van hondert ende vijffent-
feventich guldens fpruijtende ter faecke van vijff vierendeel jaers huijfhuijr tegens hondert ende 
veertich guldens fjaers, verfchenen fijnde St Jacob leftleden ende wijders van verfeeckertheijt 
voor de vordere huijre, tot meijedage eerftcomende, volgende de huijre daer van gemaeckt. 
Concluderende dat het arrest op des gedaechdes goederen gedaen verclaert foude werden wel 
ende te recht te gedaen te fijn ende overfulcx stadt houden foude, wijders tot condemnatie 
vandien mitte coften ende dat de gearresteerde goederen. Waer tegens Jan Mote, gemachticht 
van de voorf gedaechde gehoort fijnde, confenteerde in den eijfch, mit de executie gefurcheert 
werdende den tijt van fes weecken. Daer op de voorn. Schaeck volgende de bekenteniffe 
condemnatie verfochte ende fustineerde dat er geen atterminatie behoorde te vallen. De voorf 
schepenen partijen gehoort op alles gelet dat heeft mogen bewegen, doende recht verclaeren 
het arrest wel ende te rechte gedaen te fijn ende dat t felvue overfulcx stadt houden fal ende 
condemneren den gedaechde de geeijfchte hondert vijffentfeventich guldens op te leggen ende 
te betalen ende wijders verfeeckertheijt voor de vordere huijre tot meijedage toecomende te 
doen mitfgaders in de coften, begrotende de felve op twee guldens ende achtien stuuers. 
Verclaeren de gearresteerde goederen daer voren executabel ende mits stellende cautie de 
vierschare defer stede fubject, furcheren de executie den tijt van fes weecken. Aldus gedaen op 
den xix en septembris xvj C ende vijffentwintich. 
 
1626 
 
Zie verwijzing LJ: ONA notaris D.J. van Vesanevelt, jaar 1626, inv. nr. 344, akte 3. 
Op 23 december 1626 verschijnt voor de notaris Jan Willems Werchijn als gestelde curateur “over 
den boedel en goederen van Anthonisf Joriff Focker, steenbacker.” Deze akte is door het spijker-
schrift van de notaris voor mij vrijwel onleesbaar. 
 
1627 Geen gegevens 
 
1628 
 
Notaris L. Vergeijl, nr 331, 1628, AJF akte 36. 
Achtervolgende d’acte hier inne van woorde te woorde geinfereert. 
Den eerfen notaris hier op verfocht fal hem van wegen ende uijt den naem van Antonis Joris zn 
Focker, Geertge Jansdr wede van Jan Leendertszn ende de huijfvrouwe van Sijmon Dircxzn alle 
wonende onder de jurifdictie van Alphijn, gelieven te vinden met ende beneffens twee getugen 
aende perfoon van Ulrick Chriftiaens zn ende Willem Ghijfbrechtszn geweefde pachters van de 
bier jmpoft van den termijne geexpireert den laetften septemb. 1627 voorleden ende henluijden 
in clinkende gelde prefenteren uijt ijders naeme fodanigen fomme van pen. als hier nae neffens 
ijder der felver fal werden gespecificeert ende uijtgedruct. Ende dat in volle voldoeninge ende als 
refte van jmpoft over haer confomptie van haer bieren inden voorf termijne gehadt, volgens het 
accort met henluijden refective gemaeckt ende aengegaen, als eerft uijtten naem van Anthonis 
Joriszn Focker, die met Ulrick Christiaens zn voorut es geaccordeert te betalen het halff vath voor 
een gulden twelck eerft begonft heeft in te gaen den 20 en junij inde felvue pacht nae dat hij al 6 
halff vaten op burgers impoft had over impoft betaelt een fomme van feventien guldens en vijff 
groot over feventien halve vaten en een halff bunnetge biers. 
Noch uijt den naem van voorn. Geertge Jansdr die met [etc. elke persoon voor zich, staat los van 
Anthonis]. 
Alle welcke prefentatie den felvuen notaris met opene beurfe behoorlicken fal doen ende bij 
refuijf vandien protesteren van coften, fchaden ende intereffen daer door in eenige manieren te 
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veroorfaecken off die fijluijden alrede hebben gehadt ende geleden off noch te hebben en te 
lijden, waer van zij zijn wedervaeren behoorlicke relateren fal. Actum defen bij onf geth. op ten 
xiij en maij 1628. 
 
Aflezingenboek H294. 15 juni 1628. 
Oproep schuldeisers van “Anthonis Foriszn. Focker” en enkele andere personen. Zie een vergelijk-
bare tekst op de gezinskaart. 
 
1629 Geen gegevens. 
 
1630 
 
ORA Schuldschatting, inv. 50, deel H, pag. xlvij verso 
Anthonis Joriszn Fockers Schulteijffcheren 
[Doorgehaalde tekst] De voochden van t weefkint van Geraerd Leurens comt een weefrente van 
twaelff gul @ tien ftuffers lofbaer met tweehondert gulds verschijnende jaere den vijffden Aprilis 
xvj C drieentwintich volgens de weefrentebrieff in dato den vje Aprilis @o xvj C @ achtien. 
marge: Deweet te doen aen Sr Dircxz van Leeuwen. 
Is voldaen uijt de cooppen. van de ptyen die in de hage bij deceet fijn gelevert. 
[Doorgehaald] Jacob Corn. de Haes comt een fomme van twee duijfent guldens met het verloop 
en jntresten van dien federt de conftitutie tot de effectuele betaelingf toe volgens de fchultbrief 
daervan zijnde in dato de eerfte octobrijs 1618. 
marge: Den rentebrieff is overgelevert @ heeft de Haes verclaringe met erve nopende t verloop 
gedaen. 
Es mede voldaen uijt de cooppen. van de partijen in Den Hage bij decreet gelevert. 
Mr Henrick van Willige Dr in de Rechten comt een fomme van sevenhondert gls te bet ftaen met 
hondert vijffentfeventich guls t jrs de eerfte Decembris 1621 tjr volgens de caf metten intereffe 
vandien federt de refpective verfchijndage volgens de custingbrief in dato den xxixe Octobris 
1622. Ende versouct met de voorschreve penningen geprefereert te ... opte hypotheecque zoo is 
voorschreve brief begrepen als op de penning geprocedeert van zeeckere fchuijr bij Huych 
Zegerszn van Campen gecoft. 
Burgermrn ende voorfs defer stede comt een fomme van feventien hondert ende tien guls ter 
faecke van verfchenen cuftinge, verfchenen Alreheijlich 1620, 21, 22, 23 @ 24, volgens de 
cuftingbrief daer van fijnde in dato den vijffden januarij xvj C negentien. 
marge: Den cuftingbrief overgeleverd. 
De felve Burgermrs defer stede comt een rente van twaelff guls tien stuf versch. over cope van 
partijen 27, 28, 29 @ 30, verschijnen jaere alreheijligedage lofbare met twee hondert guls @ ijder 
mittet verloop federt Alreheijlige xvjC negentien, volgens de renteb. dato de vijfde januarij xvj C 
negentien. [Zie waarbrief 1618, folio 100?] 
marge: De rentebrieff denf overgeleverd. 
Jacob Jansz van der Berch comt een loffrente van vijffentwintich gls verfchijne jaere den xxx en 
octobris lofbaer met Drie hondert gulls met het verloop federt den xxx en April xvj C twee 
entwintich volgens de rentebrief in dato den ij Novemb. xvj C twintich aff flaende hondert @ 
vijftich foo op de jntereffe als hooft fomme door de curateur ontfangen. 
marge: De rentebrieff is overgelevert @ heeft van den Bergh verclaringe met eerb @ t verloop 
gedaen. 
Den felve comt een fomme van fes gul vijff ftuvs acht pen te verl. aen procureur vijff gul achtien 
stuijvs ende acht pen ... de oncosten gevallen uit ... van feecker vonniffe ten laste van Anthonis 
Focker ende behoufve executie. 
De voochden van Willem Albertsz van Duiercant comt een lofrente van twaelff gul en tien stuijvs 
verschijnen jaere den xxxe Octobris lofbaer met twee hondert guls en dat mittet verloop federt 
de xxxe Octobris xvj C twintich, aff staende vijffentwintich gls over de jaren xvj C eenentwintich 
en tweeentwintich betaelt volgens de rentebrieff in dato de ije Novemb 1620. 
[marge: brief overgeleverd. 
Idem van Maertgen Corns de Clerck een weesrente van ƒ 50,00 en verschenen rente in 1626, 
volgens brief uit 1619. 
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Idem de weeskinderen van Pieter Maerten laeckenbereijder losbaar met ƒ 320,00 en verloop 
vanaf 1627 volgens brief uit 1624. 
Idem kinderen van Dirck Bartholomeuszn van Weefp betaalbaar met 730 gulden en verloop vanaf 
1623, volgens brief 1620.] 
Barent Jansz Backer comt een fomme van feven hondert vijfendertich guls en dat metten jnte-
reffe van dien zedert [blank] beschadigde borge van Anthonis Focker betaalt alfnoch te betalen 
staen. 
Barent Jansz voornt en Arij Maertsz comt een fomme van negen hondert gulls bij haer vals 
befchadichde borge voor de voorn. Focker alfnoch te betalen ftaen [marge: debet bewijs] ende 
Bartholomeus Aelbertz. 
Arij Maertsz voornt. comt een fomme van negentien hondert @ achtentaghtich guls bij hem als 
borge voor de voorn. Focker alfnoch te betalen ftaen aen de stadt Leijden. 
De E Mr Johan van Banchem als griffier defer stede comt een fomme van twee duijfent seshon-
dert vierentfeventich guls festich stuijvers over verschenen custingen wegens de custingbrief in 
date den xxv en novemb. xvj C feventien. 
Schepenen defft tegens non comparanten tot fodanigen prouffijte als nae rechten, falve purge te 
xiiij dagen act. 23.8.1628. 
[doorgestreept en verderop herhaald stuk.] 
Frans Duijft van der Werf als voocht over t weefkind van Bartholomees Willemsz van Affendelft 
comt een fomme van feffenvijftich gls feftich st acht pen: ter faecke van gelevert hout volgens t 
register. 
De E Jan Ripperts van Groenendijck als rentmr. van het huijffittenarmen binnen defer stede comt 
een fomme van twee hondert tweeentachtich gls feven ftuijvers en acht pen over drije jaeren 
cufting xciiij gl ij st viij pen., [mei 1622, custingbrief juli 1617]. 
Die van Groenendijck [komt in verband met nog een lofrente, verloop vanaf 1621, brief juli 1617 
en nog vier leningen ter waarde van totaal ruim ƒ 800,00 en verlopen rente.] 
Adriaenz Pietersz van Polanen als ontfanger van defes stede verpondingen comt een fomme van 
drie guls en tien stuvers over een jaer verpondinge in de jaere xvj C vijfentwintich omgeslagen op 
de huyfinge staende aen de Beestemarct op de houck van de Nelleboochftraet volgens t register. 
Marge: heeft verclaringe gedaen bij den eed bij hem als veertich gepresteert, dat hij fulx niet op 
heeft ontfangen. Actum voor Paets @ Schaeck op den 29.6.1629. 
Fiet t vervolch Fol. Lij. 
Fol. Lij. Vervoligt Fol. xlix vso Anthonis Joris zn Focker. 
[Adriaen Pieterszn van Polanen komt nog wegens ƒ 22,00 plus ƒ 23,00 plus ƒ 32,00 plus  
ƒ 31,00 plus ƒ 25,00 plus ƒ 24,00 verponding op huizen in de Nelleboochstraet, acht huizen in de 
St. Aegtenstraet, het erf aan de Oude Chingel, het huis in de Jan Vossensteech door Huybrecht 
Willems Dedel gekocht, idem een huis gekocht door Pieter Braem en op het huis in de Jan 
Vossensteech dat door Mahieu Matheus gekocht is volgens het register, over de jaren 1617 tot 
en met 1625.] 
Fiet ’t vervolch achter fol. Lxxij verfo. 
Jan van Ruijchoven houtcoper comt een lofrente van negen guls dertich stuijvers twaelff penn 
tfjrs verfchijnende jaerlijks den xx sb. lofbaer met hondert vijffenvijftich guls mit t verloop federt 
constitution volgens de renteb. den iij en novemb 1621. 
Pieter Dircx van Leeuwen van wegen de kinderen van Jr Abraham Schurmans comt noch als rest 
een hooftfomme van drie duijfent drije hondert fesendertich gulden festien stuijvers fes pen. met 
het verloop van [invoeg] twee duijfent drie hondert tweeentfeventich guldens ... federt den j april 
1627 wegens de weefrentebr. van dato den j febr 1620. 
Jacob Corns de Haes als actie ende tranfport hebbende van de erffgen. van Willem Cornelis Keth 
comt de fome van festienhondert vijftich guls mitten jnterefe van dien federt Vroulichtmisse 1623 
wegens de custinge in date den viij aprillis 1610 ende het transport in date den ix en januarij 
1614. 
De wedue van Corn. Cornelis Clock comt een fomme van drieendertich guls ende negen stuijvers 
ter faecke ende als reste van maecken ende repareren van glaefen, affslaende twee hondert ende 
vijffentwintich pannen daer op gehadt volgens de reeckeninge daer van fijnde. 
Siet het vervolch Lxxvj. 
Maritgen @ Aeltgen Sebastiaensdren comt een hooftfomme van een jaerlicxe lofrente van vijftich 
guldens sjaers mit het verloop sedert Jacobi xvj C vierentwintich tot Jacobi 1626 volgende de 
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rentebrieff daer van fijnde van dato den vij en Augusti xvj C en achtien specialicken verfeeckert 
op de steenplaets mette twee mergen twee hondt vijftich roeden lants gelegen in Coudekerck. 
Jan Sebastiaens zn van den Berch als actie en tranfport hebbende van Ewout Schilperoort 
secretaris van’t Heemraetfchap van Rijnlandt comt als refte een hooftfomme van twee duijfent 
guldens met het verloop als voren volgens de rentebrieff dair van fijnde van dato en specialicken 
verfeeckert als voren en het tranfport van dato de xxix en Aprilis xvj C drienentwintich. 
Ewout Schilperoort voornt comt een fomme van vier hondert tien guldens bij hem als poffesfeur 
van t hypotheeq namentlijk de pannen @ eftrikwercken aen Heijmansbrugge betaelt aen de 
erffgenamen van Griete Fransdr tot Medemblick in affloffinge haerder beftegeltheijt in dato den 
xxvij e januarij xvj C @ feventien specialicken op de voors. wercken bevefticht @ t accord dien 
aengaende gemaeckt. 
[Dezelfde persoon komt nog wegens een rentebrief uit 1619 en verlopen bedragen vanaf 1625.] 
Den voorn. Schilperoort comt een hooftfomme van drie duijfent @ twee hondert guldens metten 
interefe vandien tegens de penning feftich int jaer Sert meijedage xvj C @ drieentwintich volgen-
de de rentebrieff daervan fijnde houdende generael verbandt van goederen @ fijnde van dato 
den vierden maij xvj C negentien. 
Affgefproocken bij alle de schepenen Baerfdorp op den xxij en Julij xvj C @ Dertich. 
(Het totale bedrag aan schulden is minimaal ƒ 24.771,00; doch werkelijk circa ƒ 25.500,00.) 
 
1637 (betreft dochter) 
 
Aflezingenboek K folio cxlvij. 
Ten selven dage [2 juli 1637] / marge: Preferentie. 
Men laet eenen ijegelicken mitfdefen weten, dat alle de genen, die eenich recht ofte actie 
pretenderen ende vermeijnen te hebben op de refpective cooppenningen, eerft van de gedecre-
teerde huijfinge ende erve van Cornelis Jansz van Duijren timmerman ... [niet van toepassing], 
noch van de gedecreteerde huijfinge ende erve met een verwerije daer achter aen van de twee 
naegelaten weefkinderen end erffgenamen onder beneficie van jnventaris van Adriaen Maer-
tenszn van der Schilde ende Grietgen Fockers beijde za: ged: staende ende gelegen in de vergro-
tinge defer stede aende Oude Chingel daer uijthangende es de Blaeuwe Handt, belent ende 
belegen hebbende aen d’een fijde Jacob Malebesteijn deurgaende ende aen d’ander fijde Jean de 
Foré, verwer mede deurgaende streckende voor vande Chingel tot achter aen de verwerije van de 
voorn. Jean Foré, noch van het gedecreteerde huijs ... [van andere personen] de felve schuldich 
ende gehouden fijn fodanich huij recht ofte actie bij eijfch van preferentie off concurentie bekent 
te maecken, ende daer van ter Griffe defer stede aenteijckeninge te laten doen ten langsten voor 
woonfdage den vijftienden julij eerftcomende, als fijnde een rechtdach daer toe fpecialicken 
geordonneert, op pene dat schepenen tegens de onbekende gedaechde ende achtergebleven 
perfonen ende elck van hen verlenen fullen deffault tot fodanigen prouffijte als nae rechten ende 
voorts recht doen opt gene bevonden fal werden overgelevert te fijn bij den genen, die hem 
tijdelick bekent gemaeckt ende behoorlicken fullen hebben gedaen aenteijckenen. 
 
Aflezingenboek K folio 149 
Een soortgelijke tekst als op folio 146: “... inventaris van Adriaen Maertenszn van der Schilde 
ende Grietgen Anthonis dr Focker staende ende gelegen binnen defer stede aen de westfijde van 
de Oude Maren belent ende belegen hebbende voor ten oosten de straete van de voorf. Maeren 
ende den muijr van Pietertgen Dircx dr., ten noorden Jan Claeszn van Immerfeel, vleijfhouwer, 
ten fuijden voor de voorn. Pietertgen Dircxdr ende daer aen het Dulhuijfgraffgen ende ten westen 
Hubert Dircxzn., vleijshouwer ...” 15-07-1637. 
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 ORA 129a, Stukken Anthonis Jorisz. Focker      
 
 
ORA 508 nr. 129a. Stukken betreffende schulden van Anthonis Jorisz. Focker 1610-1624,  
1 pak. Pachter van verponding en dergelijke van Pieter Adriaens van der Werff, liet schuld van 
ƒ 18.000,00 achter. 
Dit is een map van ongeveer drie centimeter dik met allerlei akten over de schuld die Anthonis 
Joris Focker bij Adriaen Pieters van der Werf gemaakt heeft. Zelf nummering aangebracht. 
 
De beroemde burgemeester is Pieter Adriaenszn van der Werf, gehuwd met Eva/Aafje Laurens. 
Hun enige kind dat niet jong stierf, was A.P. v.d. Werf. A.P. was schepen van 1604-1609 en 
burgemeester in 1610 en 1613. Hij stierf in 1614.  
Bron: Leidsch Jaarboekje, 1959, pagina 98. 
 
Dezelfde verdiensten [van P.A.v.d. W. tijdens het beleg] worden na de dood van Van der Werff 
nog in 1605 door zijn zoon Adriaen gebruikt, wanneer hij solliciteert naar het ambt van ontvanger 
der gemene middelen onder Leiden en Rijnland. (Kron. Hist. Gen. V, 1849, blz. 147/8).  
Bron: Leidsch Jaarboekje, 1954, pagina 101. 
 
(1) [Briefje met vroeg twintigste eeuws handschrift.] Loquet 85, no 1994. Anthonis Jorisz Focker, 
pachter van verschillende imposten en gemeenlandsmiddelen, is aan den ontvanger Adriaen 
Pietersz van der Werf schuldig gebleven ƒ 18.000,-- Daar voor gegijzeld zijnde zijn zijne bezittingen 
geexecuteerd. Ingevolge rekening-courant van 7 juni 1623 is deze schuld geliquideerd (1609-
1624). 
 
(2) Adriaen Pieterszn. van der Werff ontfanger van de gemene middelen over de stadt Leiden en 
t quartier van Rijnlandt, autorifeert mits defen Adriaen van Leuwen, deurwaerder van den Hove 
van Holland, omme vuijt crachte ende volgens de letter executoriael bij de Ridderschap f’edlen en 
stede van Hollandt ende Westvrieflandt reprefenterende de staten van felven lande gemaeckt op 
te inninge, en executie van de gemene lants penningen, te fomeren en ift noot executeren de 
perfonen hieronder gementioneert voor alfulcke fome als beneffens elcke partie aengeteickent is, 
affslaende t’gene affflach behoort te ftuck. T’oorconde defen onderteickent bij mij als commis 
door last ende van wegen den Hr Ontfanger voorn. op den i en julij 1610. 
Thonis Focker voor    4115-.- 
Gerrit Focker voor     1808-.- 
 
(3) Eenzelfde soort akte, deurwaarder Adriaen Leuwen, voor ontvanger Adriaen Pieterszn van der 
Werff. 15 Augustus 1610. [ondermeer:] 
Thonis Focker voor     8382.-.- [hij is de grootste schuldenaar]. 
 
(4) Idem op 6 februari 1611 Anthonis Joris Focker voor 9191- -. 
 
(5) Idem 18 junij 1611.  
Anthonis Jorif Focker over den gerecht derde part van 5025 pond voor de fom van   

1675-6-10 
Mitfgaders noch voor de fom   2626-.-       
       4301-5-10 
 
(6) Idem 1 juni 1611 deurwaarder Adriaen Niclaes van Leuwen. 
Anthonis iorif Focker voor vant fout   5875-.- 
Den felven noch voor    1690-16 
Tot      7515-16 
Defe lefte 1640.16 is begrepen inde fomme van 5071-6-10 ... in de refte ... 18 junij 1611 
 
(7) Idem 31 januari 1612 (o.a. Beer Mathijs als pachter). 
Anthonis Jorif Focker voor de fomme van   5862. 
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(8) Idem 3 martij 1612. 
Anthonis Focker ower t geen de van fijn afferminatie  3000-.- 
Den felven noch voor de fomme van   1675-5- 
       4675-5 
 
(9) Reeckeninge om Anthonis Joris Focker 
Eerft termijn pr Auguftus 1605 [steeds £]  1476  Is volcomen betaelt 
Termijn pr Octob 1605    2959  Volcomen betaelt 
April 1606      3904 volcomen betaelt 
Augustus 1606     1504 volcomen betaelt 
October 1606     1331 volcomen betaelt 
Defe navolgende ptijen met verfcheijde wercke geeffent 
Termijn Aprill 1604    £ 1414 
Augustus 1604    3521 
Aprill 1608    1393 
Augustus 1608    5680 
October 1608    653 
T rantzoen pr Augustus 1608   284 
October 1608    32-14- 
T rantfoen Aprill 1609 turffgelt affgetrocken trefterende  293-14 
De afferminatie [bevestiging] van fijn fwager Heijnrijczn Floris 450- - 
    14024-.- 
Betaelt in manieren als volcht eerft den brieff van Camerb gereduceert op  4671-19-3 
Noch 400 duijfent dobbele fteen a 59 st     1180-.- 
200 duijfent enckel a 45 1 ½      450-.- 
affiquatij den 18 martij 1610 voren Wolleboort Florizn    1400 
Noch ten verfcheijden ptijen te pen betaelt     6322-.-.13 
          14024-.-. 
[Dan een opsomming van termijn primo april 1609 tot en met april 1611 totaal 65.413.] 
Soe werden hier teegens betalinge eerft de affiguatie van Swieten en Coedijck 6000. 
Den 10 octob 1609 [tot en met] 21 april 1612 [totaal] 40.890. 
 
(10) Een akte van de deurwaarder “van de Hove van Hollandt Andries van der Leuwen Claeszn”, 
namens Adriaen Pieterszn. van der Werff volgens de verzegelde schuldbrief van 10-02-1612. 
Verkoop bij executie van de volgende huizen van Anthonis Joriszn Focker, allemaal te Leiden. 
“Eerst zeeckere nijewe huijfinge ende erve staende ende geleegen aen weftzijde van Breede 
Strate opte houck van Varcken steech belent hebben ten zuijden de voorn steech ten noorden de 
kinderen ende erffgenamen van Abraham de Burch Ruff en Maritgen Jans dr beijde za: gd: 
streckende voor van voorf Brede strate tot achter aen zeecker huijfen t welck hij geexecuteerde 
jegens den voorn Maritgen Jans dr heeft gecogt doch ten tijde van t paffeeren van voorf fchult-
brieff noch geen behoorlijcke opdrachte van lofrent ontfangen te hebben. 
Noch een huijfinge staende ende geleegen aende zuijtzijde van Brede strate daer den voorf 
Vergulde poorte vuijt gangt beleegen hebbende aen ider zijde voor Jan Heijndricx zn heuijcke-
maecker ende daer aen de meester Swaertveeger ende aen d’ander zijde Pieter Dammuszn 
Peltier, streckende met een gemaeckte gange voor van de Bredestrate tot achter aen Huijch 
Adriaens Timmerman. 
Noch een huijfinge staende ende gelegen aende noortzijde van sPieters kerckhoff beleegen 
hebbenden aen d’een zijde den huijfe van Lochorst en aen d ander zijde Jacob de Mommer 
streckende voor van de strate van t voorfchreven kerckhoff tot achter aen t erve van de huijfe 
van Lockhorft voorfchreven. 
Noch een huijfinge ende erve staende ende geleegen inde Vrouwensteege inde t bon van Hoge-
wart. Belegen hebbende aen de een zijde Aeffgen Jans dr. wedu van Cherles Bonchert ende aen 
dander zijde hij geexecuteerde zelffs met een gange streckende voor vuijten voorf steege tot 
achter aen zijn geexecuteerdes paerdestallen ofte turffschuyren. 
Item noch zijn geexecuteerdens principale huijfinge ende erve staende ende geleegen aen den 
zuijtzijde van voorf Hogerwart daer jnne hij jegenwoordich woont, belegen hebbende aen d’een 
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zijde Willem Willems Dulant Brouwer en aen d’ander zijde Jan Aelbrechts backer, streckende voor 
van strate van de Hogewart voorf tot achter aen zijn geexecuteerdens negen huijfkens. 
Ende noch der zelve negen huijfkens ende haere erven staend ende geleegen achter aen voorf 
zijne geexecuteerdens principale huijfinge gefamentelick vuijtgaende aende Vestwalle belent aen 
d’een zijde deurgaende Willem Willems Dulaerdt ende aen d’ander zijde den E heere Eschurus 
Jan Janssen van Baersfdorp den voorn Dulandt aene meer anderen streckende van zijn geexecu-
teerde voorf principale huijfinge tot aen deefer steede Walle.” 
De huizen worden geveild in de herberg “den gulden gecroonden hoorn” op de Breestraat om de 
schuld van 15.370 pond en acht schellingen te voldoen. 
“Aldus gepubliceert van t raethuijs tot Leijden defen xix en januarij anno xvj C derthien bij mij W. 
van Leeuwen.” Op de buitenkant van het dubbelgevouwen document staan zeer moeilijk te lezen 
aantekeningen. 
 
(11) Restanten bij mij onderges. als ontf es van Gemene Lants pen ofte middelen over Leijden 
inder quartieren van Rijnlandt den deurwaerder Adriaen van der Leuw daer gegeven ome te exe-
cuteeren volgende mijne schriftelijcke authorifatio in date den xxix en julij xvj C en thien onder 
affslach van t gundt blijcken zall op te vuijtgetrocken fome betaelt te weefen. 
Anthonis Jorisff Focker omme betalinge van fome van drie duijfent gul. over de gereede pen van 
vijfthien duijfent guls waer van de voorn. Focker op ten xiij en februarij 1613 atterminatie* van E 
mo: Heeren Staten hadde becomen ome de zelve te betalen mette voorf drie duijfent gul gereet 
ende de refte met twee duijfent gul alle zes maents compt zulcx hier de voorf   
 3000-0-0 
Noch ome de fome van vier duijfent gelijcke gul verscheenen den xiij en septemb. 1613 en den 13 
en marty 1614  4000-0-0 
Actum onder mijn handt defen xvij martij anno xvj C ende veerthien voorf. 
P.A. van de Werff 1614. 
* Atermoyeren = de tijd van betaling verlengen, een verdrag met zijn schuldeisers maken. v.D. 
 
(12) Copije [zie hiervoor] 
Reftanten bij mij ondergef als ontfer van Gemeene Lants pen ofte middelen ouer Leijden en quar-
tiere van Rijnlant, den deurwaerder Adriaen van der Leuw, ouer gegeven omme te excuteren 
volgende mijne fchriftelicke authorifatie in date den xxix en julij xvj C en thien onder afflach van 
thundt blijcken fal opte wtgetrocken fommen betaelt te wefen. 
Anthonis Jorijff Focker omme betalinge van fome van drieduijfent gls ouer de gereede pen van 
vijftien duijfent gls. Waer van den voorn Focker op ten xiij en februarij 1613 atterminatie van F Ut 
v Heeren Staten hadde becomen ome de zelve te betalen mette voorf drie duijfent gls gereet en 
de refte mit twe duijfent gls alle fes maenten comt fulcx hier de voorf  3000-0-0 
Noch ome de somme van vier duijfent gelijcke gls verfchenen den iij en septemb 1612 en den 
12 en martij 1614        4000-0-0 
Actum onder mijn handt defen xvij Marty anno xvj C en veertien voorf en was onderf. 
A. van der Leuw 
 
(13) Extract 
Anthonis Joriff Focker schuldich zijn van de twee eerfte verloopen termijnen van twee verscheij-
den atterminatien d’een op ses duijfent gl ende dander op twaelff duijfent gulden verleent, een 
fomma van viij duijfent gulden, [marge: folio xixv] verclaert in minderinge aenden ontfanger 
opgedragen te hebben een huijfinge staende op te Hoogewourt met negen huijfkens inde poort 
aldaer achter aen, mitsfgaders een huijfinge inde Vrouwensteech, bij gifinge boven de belastinge 
waerdich te famen vj M gl. 
Geextraheert wefende uijt geecke staet. Es tvoorf geextraheerde so veel tfelve en felue aengaet 
daer mede gelijck luijdende bevonden, huijden eerften decembris anno xvj C zestien. Bij mij als 
notaris publijc tot Leijden refideren. C van Leeuwen nots. publ. 
 
(14) Copije 
Antwoorde gedaen maecken en mijn Ed heeren schepenen commiffariffen van wegen die Ed. 
mog. Heeren Staten s Landts van Holland binnen der stadt Leijden geftelt fijn totte indicatuijen 
van de questien in en uijt faecke van des Gemene Landts middelen binnen der voorf stede en 
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Rijnlt ontftaen overgegeven uijten name en van wegen Amelis van Hogeveen als ontfanger van 
der Gemene Landts middelen aldaer jmpt van gijfelinge ter eenre op en jegens feeckere frivole en 
ongefunderde redenen van oppofitie den felven heeren schepenen commiffariffen overgegeven 
uijten name en van wegen Anthonis Joris zn Focker gegijfelde en oppoft ter andere fijden. 
Omme welcke antwoorden te funderen zo feijt Abraham d’Altena als procur. van den impnt van 
gijfelinge en de waereijt is fulcx dat den gegijfelde van t Gemene Landt off commiffariffen van 
heeren Staten van Hollandt in pachte genomen heeft verscheijdene impoften en Gemene Landts 
middelen. 
Ter faecke van welcke aen t’Gemeene Landt off derfelffs ontfanger Adriaen Pieterszn van der 
Werff fchuldich zijnde in twe poften de fome van achtien duijfent guldens. 
Alzo hij de felve niet promptelic en conde betalen. 
So is hem op fijn verfouc daer op bij den heeren gecomitteerde Raden verleent twederhande 
atterminatie. 
Als namentlic is hem op den derden decemb. xvj C elf gegunt een reftant van fes duijfent guldens 
te mogen betalen op den achter eenvolgen jaren. 
Enden op ten xiij en feb. sestien hondert xiij is hem vergunt de refteren twaelff duijfent gulden te 
mogen betalen met twe duijfent gulden alle fes maenden. 
Waer op alzo den voorf gegijfelde tot noch toe niet meer heeft betaelt als een fomme van eens 
acht duijfent guldens. 
Ende dat met eene obligatie van acht duijfent guldens houden tot laste van Arent Cornelizn 
Backer, Ewout van Schilproort ende Heijndric van Heemskerc. 
Ende dat noch daer aen meer afslach strecken t gunt fuijverf boven alle lasten geprocedeert is, of 
noch procederen fal van faecker huijfinge genaemt Augsburch, metten gevolge vandien. 
Sulcx dat d’voorf gegijfelde noch fuijvers fchuldich bleef aen gelde de fomme van tien duijfent 
guldens. 
Die hij nimmermeer fal connen bewijfen betaelt te hebben, anders dan dat in minderinge van 
dien moet comen vant procederen van de voorf. huijfinge. 
So heeft den impt in defen door last van de heeren Staten van Hollant off hair Ed. 
Gecommiteerden Raden den gegijfelde daer voren doen fommeren en gijfelen. 
Dan alfo den gegijfelde gelieft heeft fich daer tegens te oppoferen zo fijn partijen daer over 
dingplichtich gewerden voor d’voorf commiffariffen. 
Alwaer den voorf gegijfelde ooc heeft overgelevert fijne ongefundeerde redenen van oppofitie. 
Tot debate van de welcke de voorf Altena inden naem alfboven emploijeeren gunt voorf.is. 
Ende omme niettemin de felve oppofitie wat naerder te abatheren feijt de voorf. Altena dat 
alhier in geen confideratie comt t gene de gegijfelde bij fijne redenen van oppoe feijt. Dat hij ten 
overstaen van de voorf gedeputeerdens van de gecommitteerde raden met Adriaen Pietrszn van 
der Werve in julio xxj C veertien geliquideert heeft en dat bevonden fouden fijn, dat hij alfdoen 
niet meer ter faecke en over refte van alle fijnen gepachte impoften aen t’Gemene Landt fchul-
dich gebleven was als d’voorf fomme van acht duijfent ponden die hem naderhandt geconfen-
teert foude fijn te betalen op driemael zes maenden, mits dat daer voren andere perfonen in zijn 
plaetfe stellen als geschiet foude fijn, volgen t befcheijt onder den impetrant van gijfelinge 
beruften. 
Vant de gegijfelde en heeft ten voorf tijde met Adraen Pieterszn van der Werve, ten overstaen 
van de voorf gedeputeerdens niet geliquideert hoe veel hij p refte van alle fijn pachten ten voorf 
comptoire aen t’Gemene Landt schuldich was. 
Alzo daer van bleec bij de voorf twe distincte acten ofte apputen van atterminatie. 
Gelijc als de oppoft fodanige liquidatie off afreeckeninge van dat hij in julio xvj C veertien per 
refte van t’ voorfchreven achterwefen fchuldich was de fomme alleen van acht duijfent guldens, 
nimmermeer fal cunnen opleveren. 
Maer is alfdoen alleenlijc van t getogen geftelt hoeveel de gegijfelde over de verlopen termijnen 
van de felve acte van atterminatien fchuldic was. 
T welc bevonden is te belopen ter fome van acht duijfent ponden. 
Gelijc als in julio sestien hondert veertien voorf van de gemene atterminatien niet meer ver-
fchenen was als acht duijfent guldens. 
Zou ware hij conde bewijfen, dat hij alle d’andere partijen van den vervaldach van felve betaelt 
hadde des neen. 
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Ende en is hem gegijfelde ooc gelijc hij feijt naerderhant niet geconfenteert de voorf acht duijfent 
guldens die hij als refte zo hij zeijt fchuldich was te betalen op drie mael fes maenden mits ftellen 
cautie. 
Maer alfo hij bij de requeste daer toe overgegeven inden jare xvj C xv t’onrechte hadde ooc 
naerder atterminatie omme t gunt hij fchuldich mochte fijn (fonder fomme te exprefferen, op 
eenen tijt te mogen betalen). 
So is hem ooc vergunt fimpelic t gunt hij fchuldich was en fonder fomme te exprefferen, te 
betalen met een derde paert gereet, en d ander twe derdepaerten op twe halve jaren. 
T welc fulcx wefen waerachtich zo feijt de gegijfelden qualicken, dat hij ten tijde van de voorf 
liquidatie mette voorf gedeputeerdens van de gecommitteerden Raden gemaeckt niet meer over 
refte van alle zijn pachten aen t’Landt fchuldich geweeft foude fijn als eens de fomme van acht 
duijfent guldens. 
Naemael hij alfdoen int geheel p refte fchuldich was de fomme van achtien duijfent ponden, te 
betalen terminen inde voorf twe acten van atterminatien begrepen. 
Daer van ten tijde van de voorf liquidatie de verlopen termijnen bedroegen, ter fomme van acht 
duijfent ponden. 
Voor zo veel de gegijfelde noch meent fijnen redenen van oppofitie gefundert te fijn, te meer uijt 
dien Adriaen Pietersn van der Werve de voorf tien duijfent ponden, aen t ’Gemene Landt verant-
woort hebben dat fulcx t’Gemene Landt ter faecke vandien tegens hem gegijfelde geen actie 
foude competeren, maer dat d’actie daer van foude competeren den curateur van den boedel 
van de voorn Adriaen Pieters zn van de Werve, off derfelfs crediteuren. 
Daer tegen staet te letten dat in defen egene questie is wat Adriaen Pieters zn van Werve 
verantwoort heeft. 
Maer wat de voorf gegijfelde alfnoch ter faecke van de voorf achtien duijfent gulden fchuldich is. 
Ende wat hij fal connen bewijfen daer van betaelt te fijn. 
Want alhoewel Adriaen Pieters zn van de Werve heeft verantwoort de fomme van tien duijfent 
guldens in allen fchijn off hij die ontfangen hadde. 
Op so fal nochtans den gegijfelde niet bewijfen dat hij gelijcke fomme aen voorden Adriaen 
Pieterszn betaelt heeft zo als hij gehouden is te doen. 
Ende wat aengaet de voorf Adriaen Pieters zn de felve heeft de voorf tien duijfent gulden in ont-
fang gebracht niet om dat hij die ontfangen hadde. 
Maer alleen volgen de maniere van reeckeninge van ontfangers vant Landt. 
De welcke gehouden fijn fodanige en gelijcke partijen als ontfangen genomen die noch mede 
ontfangen fijn op de vervaldagen te verantwoorden. 
De welcke daer nae als blijckt datfe med betaelt werden verder in uijtgeeff gebracht worden. 
Nadermael dan Adriaen Pieters zn van der Werve van den gegijfelde niet en heeft geproffiteert 
ofte genoten de voorf tien duijfent ponden. 
Gelijc de gegijfelde wel weet mits hij geene quitantie van fijnen gedane betalinge foude connen 
exhiberen. 
Ende dat Adriaen Pieters zn fulcx de zelve fomme van thien duijfent ponden wederome in uijt-
geeff fijnen reeckeningen van t Lant moet proffijteren. 
Ende dat mitfdien t’Landt daer mede betaelt is van de felve partije. 
Dat daeromme t’Gemene Landt mach foucken den gegijfelde die de voorf fome originelicken 
fchuldich is en den felven voorde betalinge doen executeren, bij den geenen die t’Gemene Landt 
daer toe belieft te committeren. 
Sonder dat de gegijfelde mach feggen dat hij de voorf tien duijfent guldens niet en foude fchuldic 
zijn, aen t voorf Gemene Landt mair aen Adriaen Pieterszn van Werve ofte desfelfs curateur ofte 
crediteuren. 
Nademael t Gemene Landt felfs ooc gerechticht is te innen t gene ijemant aen des Gemene 
Landts ontfangers fchuldich is, befonder als de felve werden infolvent, gelijc Adriaen Pieters zn 
van Werve geworden is. 
Dair mede d’impetrant van gijfelinge houden voor gefelveert in wederleijt t gene de gegijfelde 
tfijner defenfie voortbrengt, en met eenen mettet geene voren gefeijt is, gefundeert fijnde 
d’Intentie van den impt van gijfelinge. 
Ende alfo van wegen den voorf gegijfelde fonderlincx niet meer gefeijt en is, dan van node 
hebben enige naerder folutien. 
So pfisteert den voorn Abraham d’Altena bij alle t gene voorf is. 
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Ontkennen generalic alle het frivool en onwaerachtich voorftel van den voornomden gegijfelde 
t gunt den voorf impt van gijfelinge in fijne deuchdelicke defentie, eenichfins preindicabel foude 
mogen wefen. 
Ende concluderen d’voorn Altena nomins Luq fupra dat de gegijfelde en oppoft verclaert fal 
werden quaet oppofant en ter contrarijen de gijfelinge wel en te rechte gedaen te fijn en de 
gegijfelde gecondemneert gijfelinge te houden ter tijde en wijlen toe hij den impt van gijfelinge 
de voorf tien duijfent ponden van xl groten fal hebben voldaen, mits daeraen affslaen t’gene ter 
faecke van zijne voorf huijfinge Augburch en andere staen inde Vrouwenfteech binnen defer 
stadt, bevonden fal werden boven de belastinge daer van te fijn geprocedeert, maecken eijfch 
van coften offte tot anderen rech. 
Voor copije van fijne originele ter griffe der stadt Leijden uijtgegeven en naer gedane collac 
[vergelijking] daer mede accorderen bevonden op den j en junij xvj C feventien. 
Bij mij J. van Banchem 
 
(15) Extract fol j v. 
Staet van reftanten die de navolgende pachters van de gemene lants middelen ter comptoire van 
Adriaen Pieterszn van der Werff ontfanger van de gemene middelen over Leijden ende Rijnlant 
schuldich fijn tot den leften martij 1614. 
Jan Corn. zn Keet etc. [letterlijk] 
Fol. xixv 
Anthonis Joriszn Focker is schuldich over d’eerfte ije half jaren van fijn atterminatie verfcheenen 
den xiij en februarij xvj C veertien   4000-.- 
Noch reft over d je twee jaeren van fijn atterminatie vervallen den iij en decemb 1613  
       4000-.- 
Tfamen      8000-.- 
Geextraheert uijt feeckeren staet van reftanten aengeteijckent finde groot volgende desolatie 
van den felven staet xxxvij blaederen ende is t voorf geextraheerde daer mede accorderigh 
bevonden op ten xvj en novembris 1618 bij mij notaris residerende in sGravehage en is onderget. 
P. van Groenewegen. 
[Op de achterzijde staan heel licht geschreven opsommingen van verschuldigde en betaalde 
bedragen tussen 1609 en 1611.] 
 
(16) Copie. 
Inventaris van de stucken acten ende munimenten gedaen maken ende mijn Ed heeren schepe-
nen comiffariffchen van wegen die Ed mo: heeren Staten s Landts van Hollant binnen der stad 
Leijden gestelden totte indicatuijr van de questien in en uijt faecke van des Gemene Landts 
middelen binnen der voorf stede en Rijnlant ontftaen overgegeven uijtten naem ende van wegen 
Amelis van Hogeveen als ontfanger van der gemene landts middelen impt van gijfelinge ter eenre 
op en jegens Anthonis Joris zn Focker gegeijfelde der andere zijde. 
Eerft en alvorens zo produceert den voorf impt van gijfelinge defen fijnen jegenwoordigen 
inventaris op ten rugge van dien gequoteert mette lr    A. 
Noch zo produceert den voorf impt fijnen procuratie op ... zijnen procur. gepaffeert ofte copie 
authentijcq van dien op te rugge vandien gequoteert mette lr   B. 
Leijt noch over den voorf impt fijnen welgefundeerde antwoorde op ten rugge vandien gequo-
teert mette lr        C. 
Aengaen en inhouden van t’jr vij viij ix x xj xiij xiiij xv xvj xvij xviij xix xxiij xxij xxxj xxxij xxxiij xxxv 
xxxvj xxxvij xxxviij xxxix xlj xliij xlvj en xlvij arlen van de voorf Antwoorde als fijnde notoir juris 
illatijff en negatijf en is mitfduen geene probatie gehouvende. 
Noch zo produceerden voorf jmpt van gijfelinge feecker reqte bij de oppofant off van fijnen t 
wegen geprefenteert aen heeren Staten van Hollant met d apoftille daer op staende in dato den 
derden decembris zestienhondert elff, mitfgaders noch feecker ander reqt bij den oppoft 
geprefenteert aen gecomitteerde raden van de voorf heeren Staten met d’appoftille daer op 
staende in date den xiij en februarij zestienhondert dertien fonder den inhoude van voorf reqtn 
niet vorder te adroijeren als die tot voordele van de impt dienende fijn t’famen gehecht en op ten 
rugge van dien gequoteert mette lr      D. 
Omme daer mede ter verifieren den innehoude van t ij en iii en iiij en v en vj en xxij en en xxviij en 
arlen van den voorf antwoorden. 
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Produceeren noch den voorf impt van gijfelinge copie authentijck van feecker miffive van de 
gecommitteerde raiden van de Staten van Hollant in dato den viij octobris xvj C zestien, 
begunnen eerfamen difcreten goede vrunt rch op ten rugge van dien gequoteert mette lr E. 
Omme daer mede te verifieren den innehouden van t’xij en arle van den voorf antwoorde. 
Leijt noch over de voorf impt van gijfelinge extract uijt feeckere staet van de restanten die de 
pachters van des gemene landts middelen ten comptoiren van Adriaen Pieters zn van der Werff 
gewefen ontfanger van des Gemene middelen over Leijden ende Rijnlant schuldich fijn totten 
lesten martij xvj C veertien, staen aldaer fol. xix en beginnen Anthonis Joris Focker, zijnde de 
voorf staet den impt van execatie behandicht bij de gecommitteerde raiden van heeren Staten 
van Hollant ende noch feecker copie authentijcq van een extract authentycq getrocken uijten 
ftaet van den voorf jmpt van executie mede behandicht bij d voorf Ed heeren gecommitteerde 
raiden begunnen Anthonis Joriszn Focker rch. Tzfamen gehecht ende op ten rugge vandien 
gequoteert mette lr       F. 
Omme daer mede te verifieren den innehouden van t xx en xxi en xxij en ende xxix en arlen van 
de voorf antwoorden. 
Noch zo produceeren den voorf impt copie authentycq van zeeckere reqt bij den oppoft gepre-
fenteert aen gecommiteerde raden van de Staten van Hollant en d’apoftille daer op staende in 
dato den iij en aprilis xvj C vijftien fonder den innehouden van den voorf reqt niet verder te 
adroyeren als in quantum pro mitfgaders copie authentijcq van feecker emiffive van gecommit-
teerde raden aende impt gefchreven in dato den xj en april xvj C vijftien, t’famen gehecht ende 
op ten rugge van dien gequoteert mitte lr     G. 
Omme daer mede te verifieren den innehouden van t’xxiiij, xxv ende xxvj arlen van de voorf 
antwoorde. 
Produceert noch de voorf impt extract authentycq uijt de derde reeckeninge van Amelis van 
Hogeveen ontfanger van de gemene middelen over Leijden impt alhier, beginnen Anthonis Joris 
zn Focker mette marginale apoftillen daer op staen rch op ten rugge vandien gequoteert mette lr  
         H. 
Omme daer mede te verifieren den inhouden van t xxxiiij en xxxvj en xl en xlij en en xliij en arlen. 
van de voorf antwoorde. 
Noch zo leijt over den voorf impt feeckere authorifatie van hem impt van ex en op Louijs Schep-
per deurwaerder van t’comptoir van den voorn impt omme t executeren den oppoft. beginnen Ic 
ondergesc. ende en in dato den lesten octobries xvj C festien mette reactien van zelven deurwr 
de welcke uijt crachte van de voorf authorifatie den voorf oppof. gesommeert ende gegijfelt 
heeft gehat op te rugge van dien gequoteert mette lr    I. 
Omme daer mede te verifieren den innehouden vant xij en arle van de voorf antwoorden. 
Den voorf impt van gijfelinge leijt noch over de proceduren tusfchen defe partijen voorde heeren 
schepen commiffariffen gegeven in dato den xxij en novembris 1615 den vij en martij 1617 ende 
den xix en decemb 1617 inhoudende de refpective conclufien van partijen fonder nochtans de 
middelen van den gegijfelde en oppofant eenichfints vorder te adroijeren dan tot voordeel van 
de impt van gijfelinge dienstich foude mogen wefen daer van bij defen wel expreffelic protes-
teren op ten rugge geth. mette lr      J. 
Ende was geth. W vanr Meer. 
Voor copie van den originelen inventaris geth alfvoren ter griffe der stad Leijden uijtgegeven 
huijden den xxvij en novemb. xvj C achtien. 
Bij mij J. van Banchen 27-11-1618. 
 
(17) Copia Copie [zie ook stuk nr 51] 
Eerfame difcrete goede vrunden. 
Gefien hebbende utvo berichtinge van den viij en defer inde faecke van Anthonis Joris zn Focker 
hebben wij u daer op willen vougen ter antwoort dat zo de vercopinge voorden ontfang voor 
defen men en is geweeft gedaen, uwe E mitten zelven alfnoch fult mogen fpreecken ende hem 
aen feggen, dat zo hij raet weet een derdepaert van fijn fchult gereet te betalen, ende voor de 
andere twee derde paerten fuffifante borge te fetten die t’heure laste (fonder hem Focker meer 
te kennen off te foucken) nemen willen te betaelen op twee volgende halve jaren bij defhalv 
portien hij daer op metten zelven alzo ful mogen handelen, maer des geen raet off middel 
wetende, mette executie te laten voortgaen fonder langer te laten omleijden, hier mede 
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Eerfamen difcreten goede vrunt Godt in genade bevolgen, geschreven in Den Hage den xj en 
Aprilis 1615. 
Onder stont Ter ordonnantie van de Gecomitteerde Raden van de Staten, ende was geth.  
De fuperfchriptie was. Eerfamen defcreten goeden vrunt Emelis van Hogeveen ontfanger van de 
gemene middelen tot Leijden. 
Naer collen gedaen jegens d’originele miffive es deze daer mede accorderende bevonden huijden 
den xij en aprilis xvj C vijftien. Bij mij notaris publijcq binnen der stadt Leijden refideren, was geth. 
H. van Heemfkerc Nots Pub. 
Annex. 
Aende Ed.Mo: Heeren gecommitteerden Raden van Staten van Hollant. 
Geeft ootmoedelicken te kennen Anthonis Joris zn Focker dat hij supplt bij executie eport zijnde 
ome de voldoeninge van een merckelicken fomme van penningen die hij over pachtinge van de 
gemene middelen fchuldich is ten comptoire van Rijnlant ende daer voren arreft gedaen, ende 
vercoopdach geprefigeert zijnde op feeckere fijne Steenplaets in Coudekerc hadde van uwe Ed. 
Mo: vercregen furcheantie vande felve begonste executie voor den tijt van een maent omme 
middelertijt de zelve ende andere fijne goederen int openbaer te doen vercopen ende uijt de 
penn daervan te procederen t voorsf. comptoir contentenient te doen. Naer behoren volgens 
welcke de fuppliant binnen de stadt van Leijden Oiddach gehouden, ende aldaer verscheijden 
zijne goederen opgeveijlt hebben, fchijnt dat daer gegadinge genoch geweeft zijn maer daer van 
gedegefteert fijn geweest mits de coopvoorwaerden onder anderen inhielden dat de vercofte 
goederen gelevert foude werden bij decrete van den Hove, vrefende deur d’oppofitie van D Ed. 
mo: ten regarden van t’voorf achterwefen hare penn gefurueert hebbende, int volcomen befidt 
der vercofte goederen niet te fullen cunnen geraecken, mitf t welcken den fupplt tot fijne 
meninge niet hebbende cunnen comen, heeft de faecke met den heer ontfanger Hogeveen ge-
comminiceert, die verstaet te vreden te fijn op fijnen naem int openbaert te fullen doen opveijlen 
feeckere des fupplts woninge met omtrent xxviij morgen landts, met huijfinge, boomgaerden en 
hennepwerven, gelegen aen Heijmansbrugge, daer uijt hij vertrout de voorf fchult ofte refteren 
achterwefen ten vollen te fullen mogen werden geconfeqeert. Welke partije van wegen d E mo: 
bij de deurwaerder niet en is in overefte genomen, ende dienvolgende ooc op de zelve tot verco-
pinge niet en wert geprocedeert. Verfoect daeromme hij fupplt den voorf heere ontfanger te 
werden gecommitteert omme d voorf vercopinge te mogen veranderen ende doen op de voorf 
woninge fulcx en inder vougen hij ten meefte dienste ende verfeeckerthen van t Gemene Landt 
ende copers refpective, bevinden fal te behoren ende t gunt daer aen foude mogen te corte 
comen des men voor feecker hout meen, voorts met parate executie inne te vorderen naer be-
horen. Diverferende middelertijt met de voorf begonfte executie op de steenplaetfe tot anders 
fal wefen geordonneert. T welck doen. Ende inde margine stont geapoftileert. In handen van de 
ontfanger Emelis van Hogeveen om te berichten wat den fupplt fchuldich is daer neffens wat die 
woninge en landen int verfouc moge waerdich wefen waermede de felve fijn belast met fijne 
advife ende al tfelve binnen drie dagen aan defe Raden over te fchicken ten eijnde daer naer fulx 
gefien, gedaen te werden naer behoren gedaen in de Hage den iij [viiij?] en Aprilis anno 1615. 
Lager stont. Ter ordonnantie van de gecommitteerde Raiden ende was geth. Vuijck. 
Voor copie van originele stucken refpectivel. uijt gegeven ter griffe der stadt Leijden den vj en 
Decemb. xvj c Achtien bij mij J. van Banchem 1618. 
[Er is een stukje papier afgeknipt en aangehecht zit de volgende tekst.] 
Copie 
Ick onderges. commijs te comptoire van Adriaen Pieterszn van der Werff ontfanger van de 
gemeene middelen over Leijden ende Rijnlandt authorifere mitfdesen Adriaen van dr Leuw 
Nijclaeszn deurwaerder van de hove van Hollandt ome te someren ende ist noot te executeeren 
Anthonis Joriff Focker ome zoedanige fome van achtduijfent [gat] hondert een ende t zestich gul 
derthien sts ... pen als de voorn Focker ten comptoire voorf ter zaecke ende als reste van ver-
scheijden pachten bij hem zeeckeren tijt geleden over Rijnlandt voorn aengestaen, mitfgaders 
van atterminatien hem daer op verleent ten comptoire voorf noch schuldich is. Affslaende wat 
behoort ten oorconde deefen bij met geteijckent op den ix en novembr anno xvj C ende veer-
thien. In was onderth. D Schieck. 
Volgende de fchriftelijcke authorifatie wair van copijen hier vooren is gaende vuijt crachte van 
rifouaste executorie bij mij deurwaerder voornt den voorn Focker op huijden den xvj novimb 
1614 van wege de hoge ome gefomeert ome voldoeninge van voorf fome van acht duijfent 
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hondert een ende t zeftich gul xiij sts iiij pen binnen xxiiij uijren op peijne van voorts te proce-
deeren volgende t voorf executorie Actum vts bij mij W van Leuw. 
 
(18) Copie / Extract [Dit is stuk letter A] 
Anthonis Joriszn Focker pachter geweest fijnde van verfcheijden imposten over Leijden ende 
Rijnlt is ter faecken van dien aenden lest voor defen gaen ontfanger Adriaen Pieters zn van der 
Werve fchuldich gebleven de fomme van zes duijfent ponden van xl groten als de welcke hem bij 
acte van gecommitteerde Raden van Staten in date den iij en Decemb. 1611 in de xiiij Reecke-
ninge van den felven fo: Cxxij [marge: lor metten rendant alfo defen text mette voorgaen reecke-
ninge als .. accordeert] overgelevert bij de welcke hem vergont is de betaling te mogen doen op 
drie jaren achter een volgen, daer van het leste derde jaer bij defen rendant in fijne eerfte 
reeckeninge fo: lxxxiij recto ut vfo es verantwoort twee duijfent ponden ende het eerfte ende 
tweede derde jaer bij den voorgaende ontfanger xv reeckeninge folio Lxiij vfo ende inde xvij en 
reeckeninge folio Lxj vfo gelijcke fomma zo datten Gemeen Landt de zelve heeft geproffiteert. 
Ende nadien de voorn Anthonis Joris zn Focker daer buijten aen den felven ontfanger noch 
fchuldich gebleven was van verfcheijden jmposten de fome van twaelff duijfent ponden munte 
alfvoren die hem vergont fijn te mogen betalen met twee duijfent ponden alle fes maenden als 
bij de acte van de gecommitteerde Raden in date den xiij en februarij anno xvj C ende dertien 
waer van defen rendant in fijn eerfte reeckeninge folio xciiij vfo heeft verantwoort het vierde 
ende vijfde fefte half jare ter fomme van iiij M pond. Blijckende bij de felve reeckeninge daer van 
de eerfte drie halve jaren bij den voorgaende ontfanger inde xvij en reeckeninge fo 91 inde xvij 
folio 74 vfo. Ende inde xviij en reeckeninge 96 vfo refpectivelicken fijn verantwoort, fulcx van 
beijde de atterminatien bij den voorgaende ontfanger verantwoort in alles thien duijfent ponden, 
de welcke nochtans bij den voorn Focker niet en waren betaelt anders als mette coop aenden 
voorf ontfanger van t ’huijf Augfburch opte Hogewoert van t gunt boven de lasten fuijvers foude 
comen over te schieten, zo datten voorf Focker de zelve x M pond aen zelven ontfanger noch 
fchuldich es, te voldoen afslaen dan affslach fal behoren te strecken, nae dien defen rendant in 
fijne eerfte reeckeninge folio 73 vfo ij M pond en aldaer folio 94 vfo noch iiij M pond heeft verant-
woort. Zo resteert aen t’Landt alleen te verantwoorden bij defen rendant in voldoeninge van viij 
M pond niet meer als ij M pond waer van inde leste voor defen gaende fijnde de twee reecke-
ninge van defen rendant folio Lvij vfo bij provifie es verantwoort xiij C xxxiij pond vj st viiij de. Zoo 
wordt alhier in vollen betalinge voor defen rendant in voldoening van viij M pond tijde defer 
reeckeninge volgen de atterminatie inde voorf ij en reeckeninge fo 57 vfo brede verclaert alhier 
niet meer verantwoort als fes hondert fefentfestich ponden dertien schellingen vier dt hier 
gelijcke – Vj C Lxvj pond xiij s iij d. 
Des blijven noch te innen de tien duijfent ponden die den boedel van geweefden lesten ontfanger 
van Anthonis Joris zn Focker goet connen afslaen tgene afslach fal bevonden werden te moeten 
afslach strecken, dus hier ter gedachteniffe. 
Rest noch x M pond afslaen de penn daer voren t’huijf Augsburch es vercoft. 
Geextraheert uijtte iij en reeckeninge Amelis van Hogeveen ontfanger van gemene middelen over 
Leijden mette dorpen daer onder forteren voor den tijt van zes maenden, ingegaen den eerften 
aprilis vj C en festien ftaende aldaer folie Lxx et zequentj ende naer gedaen collatie voor zo veel 
defen aengaen daer mede bevonden accorderen op den ij en aprilis xvj C en xvij. Bij mij Auditeur, 
ende was geth H. van Luchtenburch. 
Voor copie van fijne originele ter griffe der stadt Leijden uijtgegeven den vij en decemb xvj C 
achtien. 
Bij mij J. van Banchem 6 12 1618. 
[Naast “Des blijven ...” staat in de marge: Bij feeckere miffive van E R van viij en octob 1615 van 
def rendant daer bij de zelve fchrijven dat zij bevinden, hoewel den ontfanger van Werff van 
t’achterwefen van defen Focker verantwoort ofte gelaft es ter fome van x M pond dat de zelve 
daer van uz ontfangen en heeft als alleene feecker huijf genomt Aufburch dat daerome defen 
rendant den voorf Focker voor de voorf fomme x M pond fal doen foucken en aenfpreecken en 
ist noot, daer voren doen executeren, afslaen de penn geprocedeert van de voorf huijfinge. Zij 
daeromme ter naester reeckeninge hier van verantwoort ende ooc mede gedaen # blijcken, wat 
van de voorf vercochte huijfinge es geprocedeert, op dat dair naer de zelve fo op des voorf van 
der Wervens slot van leste reeckeninge mach afgef. werden. 
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(19) Copie [Dit is stuk letter B] 
Anthonis Joriszn Focker es bij de Ed. Heeren commiffariffen op de liquidatie ten comptoire van de 
gemene middelen tot Leijden in julio voorleden gedaen, schuldich gestelt te wefen van verfcheij-
den pachten een fomme van acht duijfent gulden. Ten oirconde bij mij onderges. geteijckent 
huijden den 8 April 1618 ende was onderteijckent O Schaeck. 
Vat copie van de originele acte geth alsboven defen uijtgegeven den xxx en octob 1622 bij mij 
Angillis Nots. Publ. 
 
(20) Copie [Dit is ook stuk letter B] 
Ick onderges. commis ten comptoore van Adriaen Pieterszn van der Werf ontfanger van de 
gemene middelen Adriaen van der Leeuw Nijclaeszn deurwaerder van den Hove van Hollant ome 
te someeren ende ift noot te executeren Anthonis Joriszn focker ome foedanige fome van acht 
duijfent guls als den voorn. Focker ten comptoire voorf ter zaecke ende als refte van verfcheijden 
pachten bij hem zeekren tijt geleden over Rijnlant voort. aengeftaen, mitfgaders van atterminatie 
hem daer op verleent ten comptoire voorf. noch fchuldich is, afslaende wat behoort ten oirconde 
defen bij mij geteijckent op den ix en novembris anno xvj C ende veerthijen ende was onderth. O. 
Schaeck. 
Volgende de fchriftelicke authorifatie waer van copije hijer vooren is gaende uijt crachte van 
regorente executorie bij mij deurwaerder voornt den voorn Focker op huijden den xv en Novemb. 
1614 van wegen de hoge Ouer gefomeert ome voldoeninge van de voorf fome van acht duijfent 
gulden binnen xxiiij uijren op peijne van voorts te proccederen volgende t voorf executoire actum 
vts. Bij mij ende was onderth A. van der Leeu/:/ 
 
(21) Copie van Extract fol 3 e 
Termijn pra Aprillis 1610 
Anthonis Joriszn Focker is schuldich van dat hij voor ses maenden in gehuijrt heeft de boeten over 
Leijden en Rijnlant  97-0- 
Hoorngelt over Aerlandereen  1344-0- 
Bijeren over Coukerc  468-0- 
Bijeren over Aelfmeer  1026-0- 
Sa  2935-0- 
T Gont over Leijden ende Rijnlant voor een jaer om  2030-0- 
Daer tegens betaelt 
Den 2

e
 julij 1610  1900-0- 

Den 7 september  935-0- 
Den 9 octob  1360-0- 
Den 28 voorts  1000-0- 
Den 5 novemb  1100-0- 
Den 24 novembris  800-0- 
Den 15en Decembris  798-0- 
Den 8 en Januarij 1611  1015-0- 
Den 18 januarij  975-0- 
Den 28 en Februarij   834-0- 
Den 10 April  660-0- 
Den 22 Apri  1632-0- 
Den 9 en julij   3728-0- 
fo 43 Termijn pa Augustj 1610  
Anthonis Jorisz focker is schuldich van dat hij voor een jaer jngehuyrt heeft de twaelff stuijvers tot 
laste van de seepsieders over Leijden ende Rijnlant om 324-0- 
Bestiael over Aelsmeer  2100-0- 
T gemael over Jacobswoude     84-0- 
Sa  2508-0- 
Daer tegens betaelt 
Termijn pa Aprillis 1611  
fo 119 Anthonis Focker is schuldich van dat hij voor ses maenden ingehuijrt heeft de boete over 
Leijden ende Rijnlant  49-0- 
Bijeren over Alphen  1130-0- 
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Dijckage aldaer  470-0- 
Bijeren Alfmeer  1256-0- 
Comt ter maent 484 pond Sa 2905-0- 
Het fout over Leijden ende Rijnlant over een jaer  23500-0- 
Comt ter maent te betalen in vier paeijen volgens d’ordonan 5875 pond   Sa 26405-0- 
Daer tegens betaelt 
Den 17 Septemb 1611  3287-0- 
Den 12 octobris  1462-0- 
Den 14 voorts  1600-0- 
den 31 voorts  1056-0- 
Den 16 november   832-0- 
T voorgaende is geextraheert uit het blaffaert geintituleert Regifter van Verpachtinge der gemeen 
middelen over Leijden ende Rijnlant. Aende navolgende termijnen als eerst van de termijn 
ingegaen 1

e
 Aprillis 1610, 1

e
 Augustj 1610, 1

e
 Octob 1610, 1

e
 April 1611, 1

e
 Augustj 1611, 1

e
 

octob. 1611 fols als hier vooren in marfine is aengewefen. 
Fol 16 vso Anthonis Joriszn Focker debet van t sout over Leijden en Rijnlant ingegaen prima Aprilis 
1611 de fome van       18373-9- 
Hier op geoptineert atterminatie van 9000 pond te betalen binnen 3 toecomende maenden een 
derde paert gereet ende het resterende op drie naestcomende jaeren bij acte van den 3 e 
decemb 1611. 
Vorders van de refteren 9373 pond 8 sts is hem vergunt furcheantie van executie mits betalende 
d’felve metten intrefte van dien voor het uijtgaen van de maent van novemb. 1612. 
Voorts Focker geoptineert atterminatie van de fome van xv M pond te betalen iij M pond binnen 
den tijt van 14 dagen voorts het resterende wort hem vergunt te mogen betalen met ij M pont 
telcken volgende ses maenden mits caverende fousfifantelicken bij acte van den xiij en februarij 
1613 
Den 23 martj 1613 folvit      3000-0- 
fol 71 T voorgaende is geextraheert uit feecker regifter geinituleert memoriael van atterminatien 
en restanten staende aldaer fol 16 vfo. 
Bij mij ondergef curateur in den boedel van Adriaen Pieterszn van de Werff, gewefene ontfanger 
van des gemeen Lants middelen tot Leijden overgefien ende deurgefocht fijnde de blaffaerden 
bijden voorn van der Werff ofte sijnen comijs gehouden van de verpachtingen van s’Lants wegen 
gedaen binnen de jaeren xvj e thien elff, twaelff, en xvj C dertien mitfgaders oock het memoriael 
van de restanten ende atterminatien, bevinde inde felve anders nochte verder niet, twelck An-
thonis Joriszn Focker voornt foude mogen aengaen, dath t’gunt hier vooren uit d’felve respective 
registers uitgetrocken is, twelck oock jegens d voorf registers gecollationeert sijnde is der mede 
accorderende bevonden huijden den iij en novemb ano xvj C twintich en was onderteijckent 
I Swanenburch. 
Voor copie van extract ondergeth als boven dest uijtgegeven den xxx en Octob 1622.  
Bij mij Angillis nots publ. 
 
(22) Copie extract 
Reeckening van steen ende estrick [gebakken (verglaasde) vloertegel, plavuis] doen halen bij 
Adriaen Pieterszn van der Werff ontfanger van de gemeen Lants middelen. 
Eerft op ten iij en april 1613 dertich duijfent hart steen tot drie guldens t’duijfent compt 
 90-0-0 
Den vij en april achtentwintich hart steen compt het duijfent 3 guls 84-0-0 
Noch iij en maij xxvij duijfent tot 3 guls alsvooren compt 81-0-0 
Den iiij en maij iiij en pannen het duijfent xvj pond compt 64-0-0 
Den xiij en maij vj duijfent clinckert het duijfent 6 gl compt 36-0-0 
Den 20 juli 32 m hart steen  96-0-0 
Arien Pieterszn van der Werff 
Den 25 julij 26 duijfent hartsteen 78-0-0 
Den lesten julij 200 pannen 32-0-0 
Den 20 Augustj 29 duijfent haertsteen  87-0-0 
Dito 6 duijfent clinckert 36-0-0 
Den 9 en Augustj 32 duijfent haertsteen  96-0-0 
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Den 13 en Augustj ij M pannen  32-0-0 
Dito 2 M halff back estrick 23-0-0 
Facit in alles 835-0-0 
Geextraheert uit feecker registertgen gevonden in ottavo mij onderges. notario publijc geexhi-
beert bij Anthonis Joriszn Focker burger der stadt Leijden staende t’voorf is geextraherde int vsn 
registertgen fol 91 recto et verfo ende is defen naer collati foo veel t’voorts geextraheerde 
belangt, daer mede accorderende bevonden huijden defen zevenden novembris xvj en 
tweentwintich. Onder stont: bij mij nots publ en is geth A.Paets nots publ. 
 
(23) [midden] Gefien bij den curateur en toefienders geftelt over den defolaten boedel van 
Anthonis Joriszn Focker Tappint van Ed. Ed. heeren Geraert van Santen en Fredrick de Vrije 
comiffariffen inder zaecke van den voorn Focker jegens Daniel Sijmoenszn van Alphen ontfanger 
over t quartier van Rijnlant zijn t’zelve appint in date den vij en junij xvj C drieentwintich dienen 
haer Ed. Ed. Mog. daer op voor naerder bericht en aenwijfinge van pen en middelen daer mede 
den voorn Focker zijnde twee refpective atterminatien breder in den voorn. appinte geroert aen t 
Gemeen Lant betaelt heeft gestelt in debit en credit. 
[links] Den voorn. Focker bekent bij requeste van date den derden decemb 1611 aen t Gemeen 
Lant schuldich te wefen omtrent een some van negen duijfent gls die hem bij de Ed mog. heren 
gecomitteerde Raden vergunt werden te betalen op zeeckere atterminatie hier d’felve 9000-0-0 
Bekent noch bij een tweede requeste van date den xiij en februarij 1613 mede aen  
t’Gemeen Lant fchuldich te zijn de fome van omtrent vijftien duijfent guls die hem  
mede vergunt zijn te betalen op zeeckere atterminatie hier d’felve 15000-0-0 
Soma 24000-0-0 
[rechts] Focker wert bevonden hier jegens beth te hebben eerft op den xiij en  
januarij 1612 blijcken bij quitantie een some van 648-0-0 
Noch op den ix en aprillis 1612 blijcken bij quitantie de some van 2840-0-0 
Noch op den vij en julij 1612 volgens d’Affignatie en quitantie 1000-0-0 
Noch op den x en januarij 1613 volgens Affignatie en quitantie alfvoren  1000-0-0 
Noch op den j en november 1613 volgens quitantie 2000-0-0 
Noch op den xxiij en maert 1613 blijcken bij de aenteijckeninge op den Bouck van  
den ontfanger de fome van  3000-0-0 
Noch door handen van Schilperoort cum focijs blijcken bij de quitantie 8000-0-0 
Noch over t’gene zuijvers van huijfinge van Augfburch is geprocedeert  
blijcken bij de acte 5569-0-0 
[Totaal] 24057-0-0 
 
(24) De volgende akte is een exacte kopie van het bovenstaande. 
 
(25 a) Deductie ter fondament van de raden en van oppostita gedaen maecken ende de Ed. Ed. 
mog. Heeren gecommitteerde raden overgegeven van wegen Anthonis Joriszn focker eerft 
oppofant van gijfelinge en nu impet in belieff van reformatie ter eenre op ende jegens Daniel 
Sijmoenszn van Alphen als gefuccedeert zijnde inde plaetfe van Amelis van Hogeveen za: in fijn 
leven ontfanger van de gemeene middelen over t qartier van Rijnlant, eerft impet van felve 
gijfelinge en nu verwr in reformatie ter andere fijden. 
Dient gelet dat bij t’Gemeen Lant ten laste van d imprt in reformatie gepretendeert wert een 
some van thien duijfent ponden, spruijtende uijt faecke zoo gefeijt wert, te weten vier duijfent 
ponden over t’eerste ende tweede jaer termijn, van fijn vercregen atterminatie op een fome van 
ses duijfent ponden in date den iij en decembris 1611 en verschenen den iij en decembris 1612 
en den iij en decemb. 1613. Ende noch ses duijfent ponden over de drie eerste halff jaeren van 
fijn tweede vercregen atterminatie op een some van twaelff duijfent ponden in date den xiij en 
febriarij 1613 verfchenen den xiij augustij 1613 den xiij en februarij en den 13 augustij 1614 
makende t famen de voorf fome van thien duijfent ponden affslaende tgene tfuijvers geproce-
deert is van huijfinge genaempt Augsburch, mitten gevolge blijckende bij de reeckeninge hier 
beneffens gaende geteijckent mette l. A. 
Ende dat daerentegens bij den imprt in reformatie tzelve expresselicken ontkent ende ter contra-
rie gefustineert is geweest dat eij bij fijnale affreeckeninge op de voorf generale liquidatie in julio 
xvj e veertien metten voorf geweesden ontfanger van Werff ten overstaen van de voorf heeren 
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gedeputeerden gedaen van fijne pachten niet hooger schuldich gestelt en was geweest als ter 
fome van acht duijfent ponden. 
Die dienvolgens op de atterminatie hem daertoe verleent bij andere voor hem ten vollen in gelde 
waeren betaelt volgens de acte hem bij den comis Olwijn Schaeck daer van verleent geteijkent 
mette lr B [is doorgestreept]. 
Gelijck hij dienvolgens zonder de faecke vorder te onderfoucken de felve daer op voor gecomit-
teerde schepenen gebracht heeft in state van wijfen. 
Alwaer hij verclaert is geweest quaet oppofant ende gecondempneert gijfelinge te houden tot dat 
hij d’ voorf geprefendeerde fome van thien duijfent ponden hadde voldaen mette coften tot 
haerluijden tauxatie affslaende t gene van de huijfinge van Augsburch was geprocedeert volgens t 
voorf vonniffe hier beneffens gaende get. mette lr C. 
Welck vonniffe tot kenniffe van den imprt in Reformatie gecomen fijnde ende bevindende dat hij 
daer bij zoo mercklicke was gegraveert geweest daer door genoot faect geweeft de faecke vorder 
te onderfoucken. 
Ende in t’zelve te doen bevonden verfcheijden betalingen die hij tzedert date was t verleenen van 
voorts respective atterminatien aenden ontfanger van der Werve hadde gedaen fulcx noot 
faeckel. op de felve zijne atterminatie affslach moste ftrecken. 
[moeilijk te lezen tekst tussengeschreven, volgens de volgende, vrijwel identieke, akte: 
Namentlicken twee diverfche betalingen door den burgermr Huijch Codijck en Corn. Jacobszn van 
Swieten van swegen den imprt bij fomre van afffignatie inden jaere xvj e Twaelff en xvj C dertien 
telckens ter fome van twee duijfent guldens aenden ontfanger van de Werve gedaen.] 
[Extra op de volgende akte: Bij welcke betalinge metter daet bevonden werde t’gehele different 
van datten imprt tgepretendeerte restant van thien duijfent ponden tonrecht was affgeeijft. 
Dwijle daer bij volcomentlicken conde blijcken dat niet alleen de gepretendeerde eerfte termij-
nen van beijde d’voorf atterminatien daerome d’voorf executie was gedaen maer alle beijde 
d’felve atterminatien in t geheel voldaen en betaelt waeren. 
Want alfmen op de voorf vijer duijfent ponden verhoocht t geene van vercochte huijfinge van 
Augfburch is geprocedeert, en volgens de acte van executie op defen affslach moet strecken en 
genomen wert te monteren ter fome van ses duijfent ponden off daer omtrent. 
Soo wert daer bij bevonden d’voorf geheele thien duijfent ponden, daerome d’felve executie 
gedaen is geweest ten vollen betaelt te fijn. 
Ende wijders daer op verhoocht fijnde de acht duijfent ponden van wegen den imprt door 
Euwout Schilperoort cum focijs aenden ontfanger Hogeveen beth. 
Soo blijct immers opentlicken daer bij dat alle de termijnen van beijde d voorf atterminatien 
monterende te famen int geheel ter fomme van achtien duijfent ponden ten vollen waeren vol-
daen en betaelt geweest. 
Ende dat fulcx de waerheijt was, datten imprt ten tijde van de liquidatie ten overstaen van 
heeren gedeputeerden inde maent van julij xvj C veertien, ten comptoire van den ontfanger van 
der Werve gedaen over alle fijnen gepachte imposten niet meerder fchuldich gestelt en was 
geweest als d’voorf acht duijfent ponden in de felve acte geexpresseert. 
En dat hij dienvolgens hem wel en te recht mette felve acte alleen in de eerfste instantie voor 
gecomitteerde schepenen van Leijden hadde beholpen.] 
Op allen twelck den imprt voorts in naerder conferentie metten verwr in t’collegie van de 
gecomitteerde schepenen geraect fijnde heeft men aldaer in dens geweefden ontfanger van der 
Werffs register bevonden verscheijden erreuren inde aenteijckeninge van betalingen ... op den 
felven bouck niet eens en waeren bekent. 
Item dat oock de betalingen van tijt tot tijt op des imprts imposten gedaen bevonden wierden foo 
door den anderen aengeteijckent te fijn datte men niet perftectel. en conde weten of d’felve 
betalinge op de gereede pen off op de termijnen van atterminatien of op eenige ander pachten 
waeren gedaen. 
[Moeilijk leesbare tekst in eerstgenoemde akte.] 
Waerome de heeren gecomitteerde schepenen om inde faecke feecker te gaen goetgevonden 
hebben daerom op des voors. ontfangers registers foude doen opfoucken alle de pachten die ten 
laste van den imprt noch open en onbetaelt stonden, mitsgaders alle de betalinge die van tijt tot 
tijt daer op waeren gedaen. 
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Ende daer van doen maeken en exhiberen een cort en perfecten staet, van debet en credijt en 
daer bij vougen alle de behouften daer toe dienen en stellen in handen van den verwr. om fijn 
debath daer jegens gehoort te ondervinden in wat vougen de faecke foude mogen gelegen fijn. 
T Welck bij den imprt gedaen ende daer toe geexhibeert hebben de beneffens gaende staet 
hadden de heeren gecomitteerde schepenen naer fij den verwr. daer jegens hadden gehoort 
eijntelicken den selven belast d’voorf staet mette bewijfen te comuniceren met u Ed. Ed. Mog. 
heeren alhier. 
Om te verstaen off daer jegens van wegen t’Gemeen Lant met redenen ijet wes foude ... werden 
gefeijt daer bij den selven staet ofte de bewijfen tot verificatie van dien overgeleijt foude cunnen 
werden gedebattheert. 
Gelijck den voorn. dienvolgens den felven staet, ende de behouften beneffens feeckere fchriftel. 
deductie gelevert heeft in handen van u Ed. Ed. Mogh. 
[Moeilijk leesbare tekst, in andere akte staat hier: 
Bij de welcke den imprt verfocht heeft naerdemael bij de voorf betalinge door den Burgemr Coe-
dijck en Swieten ter fome van vijer duijfent ponden inden jaere xvj C twaelff en dertien gedaen en 
wijders met t’gene van vercofte huijfinge van Augsburch ter fome van ses duijfent ponden was 
geprocedeert notoirlicken bleeck datte pretenfe. termijnen van beijde de atterminatien ende 
fulcx de gepretendeerde thien duijfent ponden in t geheel waeren betaelt. 
Ende dat t’felve noch naerder geverifieert cunde werde bij den generalen staet ter ordonnantie 
van gecommitterde schepenen van Leijden uitte respective registers van den ontfanger van der 
Werve getrocken. 
Daer bij den imprt over alle fijne pachten begonft den i en Aprillis en eerften Augustij 1610 en 
den i en aprillis 1611 mitfgaders de atterminatien hem daer op verleent aen t’Gemeen Lant 
bevonden wert in alles fchuldich geweest te fijn, en fomme van 54787 ponden.] 
[Doorgehaalt in eerste akte: Ende aldaer verfocht naerdemael bij de respective boucken van den 
ontfanger van der Werve datten] impt over alle fijne pachten begonft den eerften Aprillis en 
eerften Augustj 1610 en den eerften Aprillis 1611 mitfgaders de atterminatien hem daer op 
verleent aen t’gemeen lant bevonden wert in alles schuldich geweeft te fijn een fome van 54878 
ponden. 
Sonder datten imprt ter faecke van voorgaende off naervolgende impoften ijet wes bevonden 
wert schuldich te fijn, blijckende bij autentijcq extract uitte registers van den voorn ontfanger van 
der Werve en de verclaringe van den curateur Isfaack van Swanenburch daer achter gestelt aen 
den voorf staet geannexeert geth. mette lr -. 
En dat bij hem op de felve pachten namentl. op de pachten van den jaere 1610 volgens de eijgen 
aenteijckeninge van de voorn van der Werff in derthien verscheijden partijen betaelt fijn de fome 
van 16737 ponden. 
Ende op de pachten van den jaere xvj C elff in vijff partijen de fome van 8237 ponden ende op 
fijne atterminatien 3000 ponden maecken t’famen een fome van 27974 ponden die alle te famen 
perfectel. met dach, maent, jaer en fomen op de voorf registers aengeteijckent staen en sulx 
buijten alle jegenspraeck affslach moeten strecken. 
Item dat op de felve betalinge noch verhoocht moet werden de vordere betalingen, die op de 
voorf regifters niet en fijn bekent en daer van bijde quitantien aen voorf staet gehecht opent-
licken blijckt endde wijders t gene van huijfinge van Augsburch geprocedeert. 
[Geheel met een streep doorgehaald:] Mitfgaders de 6000 pond die van huijfinge van Augsburch 
metten gevolge zijn geprocedeert mitsgrs t’gene den imprt over steen pannen ter mindernisse 
van de voors fijnen pachten aen voorn van der Werve is gelevert, volgens t’gene tot bewijs van 
dien aenden voors staet is gehecht.] 
Bedragen fulcx alle d’felve betalinge op den anderen gefomeert de fome van 54462 ponden en 
sulcx 416 ponden minder als t voorf achterstal in t geheel was bedragende. 
[Tekst volgens de tweede akte: Jegens welcke 416 ponden den imprt wederom merckelicke 
quantiteijt steen pannen en anders aenden voors van der Werve hadde gelevert.] 
En dat mitfdien d’felve reeckeninge genouchfaem op malcanderen quadrenende den imprt 
bevonden wert [in double respecten behoont] t Gemeen Lant daer mede niet schuldich te fijn. 
Ende confequentelic dat bij den imprt wel en te rechte inde eerfte instantie geinstineert is 
geweest op de generale liquidatie ten overstaen van heeren gedeputeerde commiffariffen ten 
comptoire van ontfanger van der Werve gedaen, over alle fijne pachten niet meer schuldich 
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gestelt geweest te fijn als de fome van acht duijfent guls die door andere van fijnen t wegen aen 
t’gemeen lant op de atterminatie daertoe verleent waeren betaelt. 
Dat u Ed.Ed. Mog. gelieffden t voorfs vonniffe van gecomiteerde schepenen van Leijden te niet te 
doen, en den verwr als ontfanger te belasten den imprt dienaengaende te laten ongemoeijt. 
Welcke staet bewijfen deductie en verfouck u Ed. Ed. mog. genomen hebben in consideratie heb-
ben eijntel. bij appostille verclaert. [excl. kleine wijzigingen] 
Datten imprt geadmitteert werde ome alfnoch aende Ed. Ed. mog. heeren Staten van Hollandt ter 
naerster vergaderinge te mogen verfoucken om alsnoch in reformatie op t’vonniffe in questie 
gehoort en tot dien eijnde gereleveert te werden van dat hij d’felve fijne reformatie binnen 
behoorl. tijde niet en hadde vervolcht. 
[Tekst volgens de volgende akte: Waer op den imprt becomen hebben appint in comini forma als 
blijct bij t’felve hier beneffens gaende geth. mette lr. 
Noot hij den verwr. dienvolgens daeropjegens zeeckeren dage voor u E. Ed. mog. doen dach-
vaerden. 
Concls. als uput acta.] 
 
(25 b) De volgende akte is dus bijna indentiek aan de voorstaande, waarin andere teksten zijn 
tussengevoegd. 
 
(26) Extract 
Anthonis Joriszn Focker, pachter geweeft fijnde van verfcheijden impoften over Leijden, ende 
Rijnlandt, is noch fchuldich de fomme van fes duijfent ponden van xl groon, de welcke hem bij 
acte van Eed: heeren Staten van Hollandt in date den 3en December 1611 in mijne vergaende 
reeckening fol. 121 overgelevert begunt fijn te mogen bethalen op drie naeftcomende jaeren, 
compt daer van alhier over t’je iij e jaer vervallen den 3 en december 1612 de fomme van  
       ij M pond 
Rest noch     iiij M pond  
Geextraheert uijtte xv en reeckening Adriaen Pieters van der Werff, ontfanger van des Gemeene 
Lants middelen over Leijden ende Rijnlandt voor den tijt van fes maenden, innegaende den eer-
ften Octobris xvj C xij en geeijndicht den leften Martij xvj C xiij, gehoort en gefloten inde camere 
van Reeckening inden Hage, staende aldaer fol. 62 vfo, ende naer collaet. d’mede accorderende 
bevonden den vij en Martij anno xvj C vierentwintich.  
Bij mij J van Mijerop 1624. 
 
(27) Extract 
Anthonis Joriszn Focker, pachter geweeft fijnde van verfcheijden impoften over Leijden, ende 
Rhijnlant is ter faecke van dien fchuldich aen defen rendant, de fomme van twaelff duijfent pon-
den, van xl grooten die hem vergunt fijn te mogen betalen mit ij M pond t’elcken fes maenden, 
als bij acte van Ed: mo: heeren Gecommitteerden Raden van den xiij en Februarij 1613, waer van 
inde lestvoorgaende rekeninge fol. Lxxv vfo is verantwoort ij M pond over het ij en vj en halve 
jaer fulcx dat daerop noch refteert een fomme van viij M pond dan alfoo den rendant geduije-
rende den tijt defer rekening daer van nijet en heeft ontfangen, compt hier aleenlijc voor. 
Reft noch     vj M pond. 
Marge: Den rendant werdt hijer gelaft mettet iij vj en halve jaer. 
Geextraheert uijtte xviij en rekening Adriaen Pieters zn van der Werff, ontfanger van des gemee-
ne landts middelen over t’quartier van Leijden ende Rhijnlandt voorden tijt van fes maenden 
ingaen den eerften Aprilis xvjC ende veerthijene ende eijndende den leften Septembris daer an 
volgende gehoort en geflooten inde camere van Reeckening inden Hage, staende aldaer fol. 96 
vfo ende naer collatie duide accorderende bevonden den vij en Martij anno xvj C vierentwintich. 
Bij mij J. van Mijerop 1624. 
 
(28) Extract. 
Anthonis Joriszn Focker pachter geweeft sijnde van verfcheijden imposten over Leijden ende 
Rhijnlandt is ter faken van dien fchuldich aen defen rendant, de fomme van twaelff duijfent 
ponden van xl groon die hem vergunt fijn te mogen betalen mit ij M t’elcken fes maenden als bij 
acte van xiij en Februarij 1613 waer van hier werdt gebracht over den eerften termijn verfchenen 
in Augufto 1613   ij M pond. 
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Rest noch     x M pond. 
Geextraheert uijtte xvj en reeckening Adriaen Pieterszn van der Werff, ontfanger van des gemee-
ne landts middelen over t’quartier van Leijden en Rhijnlandt, voor den tijt van fes maenden, inge-
gaen den eerften Aprilis 1613 ende geexpireert den leften Septemb. daeran volgende, gehoort, 
en gefloten in de camere van reeckening in den Hage, staende aldaer fol. 91 ende naer collaet. 
Dmede accorderen bevonden den vij en Martij anno xvj C vierentwintich. Bij mij J. van Mijerop 
1624. 
 
(29) Extract 
Anthonis Joriszn Focker pachter geweeft fijnde van verfcheijden imposten over Leijden ende 
Rhijnlandt is ter faecken van dien fchuldich aen defen rendant, de fomme van twaelff duijfent 
ponden van xl groon die hem vergunt fijn te mogen betalen mit ij M pond telcken fes maenden 
als bij acte van de Ed: mo: heeren R Raeden van xiij en februarij 1613 waer van hier wert gebracht 
over t’ij en vj en halve jaer de fomme van    ij M pond 
Reft noch        vij M pond. 
Geextraheert uijtte xvij en reekening Adriaen Pieters zn van der Werff, ontfanger van des gemee-
ne landts middelen over t’quartier van Leijden en Rhijnlandt, voor den tijt van fef maenden, 
ingaende den eerften Octobris xvj C ende derthiene en eijndende den leften Martij xvj C en veer-
thiene, gehoort en geflooten inde camere van Reeckening inden Hage, ftaen aldaer fol. 74 vfo. 
Ende naer collatie. Dmede accorderende bevonden den vij en Martij anno xvj C vierentwintich. Bij 
mij J. van Mijerop 1624. 
 
(30) Extract 
Anthonis Joriszn Focker, pachter geweeft fijnde van verfcheijden impoften over Leijden ende 
Rhijnlandt, ter faecke van felve pachten fchuldich gebleven ten comptoire van defen rendant, de 
fomme van fes duijfent ponden van xl groon de welcke hem bij acte van Ed: heeren Staten van 
Hollt en Weftvrieflant in date den derden Decemb. anno xvj C elff in des voorf rendants xiiij en 
reeckening folio cxxj overgelevert, vergunt fijn te mogen betalen op drij naeftcomende jaeren. 
Waervan over het ij en iij en jaer in zijne xv en reeckening fol. Lxij verfo is verantwoort. Sulcx hier 
mede over t’ij en iij en jaer wert gebracht de fomme van tweeduijfent ponden van xl groon, dus 
hier de felve      ij M pond 
Rest noch        ij M pond 
Geextraheert uijtte xvij en reeckening Adriaen Pieters zn van der Werff, ontfanger van des 
gemeene lants middelen over t’quartier van Leijden en Rhijnlandt voor den tijt van zes maenden, 
ingaende den eerften octobris xvj C en derthijene, ende eijndende en leften martij xvj C en veer-
thijne. Gehoort en gefloten inde camere van reeckening inden Hage, staende aldaer fol. 61 vfo 
ende naer collaet. Dmede accorderende bevond den vij en Martij anno xvj C vierentwintich. Bij 
mij J. van Mijerop. 1624. 
 
(31) Extract 
Anthonis Focker is fchuldich over verfcheijden pachten een fomme van acht duijfent gull  
hier    8000-0- 
Alfoo defen rendant met dit reftant nijet en es befwaert uijt faecken dat gelijcke fomme als defe 
hijer vooren onder t capittel van reftanten onverantwoort fijn, ideo hijer geroijeert. 
Zij gelt dat defen jegenwoordigen ontfanger in fijne eerfte rekening van vj M pond moet verant-
woorden en die refterende ij M pond inde naervolgen rekening. 
Geextraheert uijtte xix en en lefte rekening Adriaen Pieterszn van der Werff, ontfanger van des 
gemeene landts middelen over t’quartier van Leijden ende Rhijnlandt voor den tijt van fes maen-
den, ingaende den eerften Octobris xvj C ende veerthijene ende eindende den leften Martij daer 
volgende gehoort en gefloten inde camere van reeckening inden Hage, staende aldaer fol. 188 
vfo. Ende naer collatie daermede accorderende bevonden den vij en Martij anno xvj C 
vierentwintich. Bij mij J. van Mijerop 1624. 
 
(32) Memorie voor den heere auditeur Mierop. 
Sijne E wert verfocht en gebeden van den secretaris Euwout van Schilperoort als geordonneerde 
curateur over den boedel van Anthonis Joriszn Focker dat hem believe te doen depefcheren 
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extracten uijte reeckeningen van Adriaen Pieters zn van der Werve gewefene ontfanger over 
Leijden. 
Te weten. 
Inde xv en reckeninghe folio 62 vfo wert verandtwoort 2000-0- 
Inde xvij e reckeninghe folio 61 vso    2000-0- 
Inde xvj en reckeninghe folio 91    2000-0- 
Inde xvij en reckeninghe fol. 74 verfo   2000-0- 
Ende inde xviij en reckeninge fol 96 vfo   2000-0- 
Inde xix en reckeninghe wefende de laefte fol. 188, alwaer bij fome van verhael gebracht werdt 
een fomme van 8000 pond op de naem van Focker voorf. 
Neer elehe voorgenoemde parthijen staen op de naem van den voorn Focker, ende t’verfouck 
alfboven es omme te mogen hebben d’extracten van de voorf reckeninghen. 
 
(33) Compareerden in t’Collegie van den gecommitteerde schepenen defer stede Anthonis Joris 
zn Focker geexecuteerde ter eenre en Daniel Symons zn van Alphen ontfanger van de gemene 
middelen over t’quartier van Rhijnlandt impt. van de felve executie ter andere fijden, ten fijne 
omme te procederen tot liquidatie en voldoeninge van fententie der voorf. Gecommitteerde 
schepenen in date den xij en junij xvj C twintich voorleden. En verclaerden den voorf geexecu-
teerde daer toe te exhiberen de volgende reeckeninge. 
[links] Anthonis Joris zn Focker is fchuldich volgens de acte van authorifatie onder de hant van 
den ontfanger Amelis van Hogeveen ra in date den leften octobris xvj C en tfeftien, mette 
condemnatie van de gecommitteerde schepenen daer op gevolcht een fomme van tien duijfent 
ponden over het refterende van fijne twee diftincte atterminatien d’eene op 6000 pond in date 
den iij en decemb. 1611 en d’ander van 12000 ponden, in date den xiij en feb. 1613 maeken 
t’famen een fomme van 18000 ponden. 
Dan alfo bij obligatie van Arent Cornelis zn [herbergier in Den Draeck, zie getuignisboek M43v] en 
Ewout Schilpt daer op is betaelt een fomme van 8000 pond en compt alhier noch te refteren de 
voorf fomme van        10000-. 
[rechts] Hier jegens bij Focker betaelt off in betalinge van hem aengenomen 
Eerft op den 23 en maert 1613 aen gelde betaelt volgens de eijgen aenteijckeninge van de 
ontfanger van der Werve      3000-0- 
Noch over de coop van zijne huijf genaemt Augfburch op de Hoge woert mit noch negen 
huijfkens inde poort daer achter aen mitfgaders een huijfinge inde Vrouwenfteech op de 
liquidatie voor commiffariffen gedaen boven de belaftinge waerdich geeftimeert een fome van  
         6000-0- 
Noch over geleverde steen, pannen en anders mede op den voorf liquidatie  
genomen op        1000-0- 

Sa  10000-0- 
Hier op verhoocht de fomme bij Schilpt en Arent inden Draeck beth. 8000-0- 

Is t famen  18000-0-  
[rechterzijde geheel doorkruist.] 

Blijct over fulx dat beijde de voorf atterminatien van 6000 ponden en 12000 ponden om t’reft van 
welcke Focker geexecuteert is geweest ten vollen fijn betaelt en dat ooc waerachtich is tgene bij 
Focker in materie van oppofitie fimpelic en ter goeder trouwen geallegeert is geweeft. Namentlijc 
dat hij op de liquidatie voor de Heeren commiffariffen gedaen, niet meer fchuldich en is gebleven 
geweeft als de fomme van 8000 ponden die bij Schilpt waren voldaen ende en fuftineert den 
voorf. Focker mitfdien met defe liquidatie den voorf fententie voldaen te hebben. 
 
(34) Op den 10 en 4.1612 heeft hij zelffs betaelt in pen. op zijn zoutpacht den pra April 1611 
guldens          2840-0- 
Op den 21 en ditto betaelt in minderinghe bij den pacht   1199-0- 
Op den 23 en 3.1613 heeft betaelt op reken van gereede van zijn vorige  
atterminatie van den xiij en febrij 1613 betaelt guldens  [marge: nota] 3000-0-  
Noch betaelt den leften febr 1611 in minderinghe als belop   834-0- 
Focker zelffs heeft op den 10 en 4.1611 aent comptoire betaelt op zijn  
pacht de prima April 1610 guldens       660-0- 
Heeft noch in minderingh als voren betaelt in penn. op den 22en ditto  1632-0- 
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Heeft noch in minderingh als voren betaelt op den 9 en 7.1611 guldens  3728-0- 
 
(35) Compareerden in t’collegie van de gecommitteerde schepenen defer stede Anthonis Joriszn 
Focker geexecuteerde ter eenre ende Daniel Sijmons van Alphen ontfanger van de gemene 
middelen over t’quartier van Rijnlant impt van de zelve executie ter andere zijden, ten fijne 
omme te procederen tot liquidatie en voldoeninge van de sententie der voorf. es 
gecommitteerde schepenen in date den xij en junij xvj C twintich voorleden en verclaerde den 
voorn. geexecuteerde daer toe te exhiberen de volgende reeckeninge. 
[Linkerzijde idem als hierboven.] 
[rechts] Hier jegens bij Focker beth off in betalinge van hem aengenomen. 
Eerft op den 13en januarij 1613 aen gelde beth. volgens quitantie   648.- 
Noch op den xxiij maert 1613 aen gelde volgens de eijgen aenteijkeninge van den  
ontfanger van der Werff        3000.- 
Noch over de coop van zijne huijfinge genaempt Augfburch metten gevolge van dien  
over t gene zuijvers boven alle belastinge daer van is gepretedeert genomen op   5506.- 
Noch over t gene bij Focker aen steen pannen ende anders gelevert is   845.- 

Sa   10000.- 
Hier op verhoogt de fomme bij Schilpt ende Arent inden Draec beth.   8000.- 

Is t’famen  18000.- 
[De slottekst is indentiek aan de bovenstaande akte.] 
 
(36) De volgende akte is vrijwel identiek. 
 
(37) Anthonis Focker heeft gepacht prima Aprilis ano 1609 tot een fomme van guldens  
          8274-0- 
Prima Augufty anno voorf. guldens      2120-0- 
Prima octobris anno voorf. guldens        141-0- 

tzamen guldens 10535 
Heeft betaelt 
1. Op den 4 en Septemb 1609 op den pachten de pra Aprilis anno thien  500-0- 
2. Op den viij en octobries daer aen op de voorf pacht    700-0- 
3. Op den x en novemb. daer aen op den zelve pacht     502-0- 
4. Op den v en decemb. daer aen op den zelve pacht     1345-0- 
5. Op den xxij en ditto op de pachten de prima Augufty 1609 guldens  635-0- 
6. Op den xiiij en janrij 1610 op April      200-0- 
7. Op den xix en ditto op Augufto      220-0- 
8. Ditto noch op April 1609       400-0- 
9. Op den xiiij en junij op April       551-0- 
10. Op den xxix en ditto op April       1208-0- 
11. Op den x en julij o Augufto       716-0- 

tzamen guldens      6977-0- 
[Later tussengevoegd:       500-0- 
          7477 
Noch den xxij en april 1612       1199-0- 
Noch den xviiij en ... 1610 bij augustu op Stopenseurch   1400-0- 
Noch over 200 duij ... steen...      460-0- 
          3069] 
Heeft zulcx op de bovengeschreven pachten noch te betalen een fomme van  3558-0- 
Volgens de sperieboucken van ontfanct int comptoir van den ontfanger A.Prs. van Werff za: 
gehouden en heeft Focker op de voorf pachten nij meer betaelt als hier boven is geftelt, maer 
nae uijtvoufh van de Blafferts van den zelve ontfanger heeft Focker op de voorf pachten betaelt 
noch 500 guldens meers reft zulcx nog guls      3058. 
 
(38) Memorij over den schult Swaenenburch. [1610] 
Focker is schuldich van verscheijden imposten geehillen den 1 en Aprilles 1610, den 1 en Augusty 
1610 en den 1 en Aprillis 1611 in alles een fomm van    54878-0- 
[zeer slecht schrift, betekenis: betalingen door Focker] 
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Eerft in xiij pertijen en foij aenteijckeningen op t register van den ontfanger  
als betaelt ... t zaemen ter som van       16737 
[Volgens diverse aantekeningen is verder betaald, achtereenvolgens 8237, 2000, 3000, 648, 2840, 
1000, 1000, 3000, 2000, 8000 (door Schilperoort) en “Van de huijfinge van Augsburch” 5569-0-, 
samen 54031-0-] 
Hijer op verhoocht t geene bij Focker over de leeverantie van steen en pannen gelevert heeft, is 
genoomen wert op 800 gl ... 
 
(39) Acte van Arrest 
Opte refpectieve als nij fer ende andere guderen staen ende gelegen zal binnen Leijden als elders 
toecomende Anthonis Joriszn Focker [24-12-1612, 06-02-1613] 
[Zie ook de hier grotendeels identieke inhoud van akte stuk nummer 10 over verkoop van de 
huizen (en correcties geschreven in map tekst)] 
Op huijden den zesten februaris anno xvj C ende derthien heeft den voorn deurwaerder vuijt 
crachte en ten verfoucke als vooren van weegen de hoge daer als noch in arreste genomen en in 
des zelffs handen gestelt in paratie van Ous Dirck Dircxzn als scheepen en Gerrit Willemszn als 
bode van Koudekerck zeeckere zes morgen en zeeker hondt landt toebehoorende int geheel 
Anthonis Joriszn Focker geexecuteerde leggen inde heerlicheijt van Coudekerck voorf., mette 
steenweg pannes en tichelomons en andere huijfinge ende getimmerte potinge ende plantinge 
aert ende naegelvast zijnde alles staen opt voorf. landt belent int geheel ten zuijden den Rijn ten 
noorden d’erfgenamen van Dirck Jan ten westen Gerrit Louriszs ende ten oosten Jan Willems. 
Mettet Vrouwen gasthuijs binnen Leijden ende Pieterskerc, ende dat te fijnen omme hier aen als 
aen alle de voorf partijen van goederen in vougen voorf te verhalen den some van penningen hier 
boven in d’acte van ten arrest van voorf gerechten van Leijden geauthorifeert meede mitte 
coften als vooren. T oirconde hebben wij deefen geteijckent ten dagen maent ende jare voorf. 
Acte van arrest op verscheijden huijfen van A. Focker gedaen. 
Den voorn. deurwaerder heeft noch vuijt crachte ende ten verfoucke als vooren van weegen de 
hoge Ome in arrefte genomen in praestatie van ons ondergefchreven zeeckere woninge en 
landen geleegen inde Ambachte van Outfhoorn toecomende Anthonis Jorisz Focker tot Leijden 
geexecuteerde, bij den zelven t’anderen tijden gecocht van Nijclaes van Alckemade groot 
omtrent twintich morgen mette panne backerije op te zelve getimmert met alle anderen tuine 
ende potinge en plantinge aert ende nagelvast zijnde. Belent ten zuijden den Lage Rijndijck, ten 
westen smolenaers ... weeteringe ten noorden den Outfhoorentsche wech ende ten oosten Corn. 
Jacobsz Spronck.  
Item noch omtrent twee mergen streckende van Outfhoornsche wech totte Duijcker Weeteringe 
belent ten westen Jan Dircxzn en ten oosten ... 
Noch omtrent drie morgen streckende van Outshoorensche Wech totten Duijcker voorf belent 
ten westen Thomas Jacobs Verlaet ende ten oosten Matheeus Corn zn.  
Noch drie mergen streckende als vooren en belent ten westen Claes Jansz zn en ten oosten d’erff-
genamen van Symon Thomff ende ten lesten noch omtrent vijff mergen strecken als vooren be-
lent ten westen Jacob Pouwels ende ten oosten Cornelis Couwenff ende dat alles ten fijne ome 
daer aen als aen alle die anderen ptijen van goederen zoo tot Leijden als Coudekerck staende 
ende geleegen bij den voorn deurwaerder mede gefuifeert te behouve als voorf te verhalen. In 
vougen voorf. de fome hier vooren geroert mitte coften. T oirconde hebben wij Claes Jansz als 
buyerman en Willem Janszn als bode van Outfshoorn defen geteijckent op ten viij en februarij 
anno xvj C en derthien. 
 
(40) [Mooi geschreven akte.] Aende Eed heeren, de heeren gecommitteerde Raiden van de 
Staten van Hollandt ende Weftvrieslant. 
Geeft reverentelick te kennen Anthonis Joriff Focker wonende tot Leijden, hoe dat hij suppliant 
van u E gecommitteerde in pachte aengestaen heeft gehadt den impost van t zout over de stadt 
Leijden ende Rhijnlant van den jare ingegaen den eerften aprilis xvj C thien ende geeijnt den 
laetften Martij xvj C elff leftleden, daer voor hij suppliant belooft heeft die fomme van drie ende 
twintich duijfent carolus guldens hebbende hij fuppliant defelve fomme ofte pachte foo nae 
betaelt dat daer aen nijet meer en refteert dan omtrent de vijff duijfent guldens niet jegenftaen-
de hem fuppliant alfnoch foo binnen der voorf stede Leijden als oock in Rijnlant, beftaende in vijff 
ende dertich dorpen, veel ende verfcheijden reftanten outftaende ende competerende fijn, dat 
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oock hij fuppliant met fijne compagnie aende voorf pacht van t’fout mitzgaders aende pacht van 
de fmeren ende keerffen meede over Leijden ende Rhijnlandt verlies hebben gehadt meer als 
twee duijfent acht hondert guldens. Ende hoewel hij suppliant verhoopt hadde dat den heere 
ontfanger Adriaen Pieters zn van der Werff hem om voldoeninge van t’reftant van den voorf zout 
impoft voor alfnoch nijet en foude hebben overvallen foo ten opfichte dat de voorf pacht nu 
onlancx, namentlick in omtrent twee maenden herwaert, es geexpireert, dat hem suppliant mede 
veele reftanten fijn competerende, die hem onmogelick fijn foo haeft te jnnen, ende vorder ten 
regarde van voorf. groot exorbitant verlies twelck hij fuppliant bereijt es met fijne regifters ende 
finale affreeckeninge, met fijne compagnie gedaen, te verifieren. Tfchijnt nochtans dat de voorn 
heere ontfanger belieft hem suppliant deur den deurwaerder Adrien Niclaesff van der Leeuw te 
doen executeren om betalinge van de fomme van vijff duijfent vijff ende twintich guldens voorf 
als refte van meerder fomme over de voorf pacht van t’zout in welcke executie foo verre es 
geprocedeert, dat zeekere fijnen fuppliants huijfen, die hij binnen der voorf stede Leijden staende 
heeft bijden voorn deurwaerder in arrefte genomen fijn, ende bij hem daer op een fondaechs 
geboth gedaen es. Ende want hem fuppliant nijet mogelic es de voorf fomme van v M xxv gl x st 
promptelicken te furueren, ende dat hij fuppliant deur de voorf executie, ende confequentelick 
deur t vercopen van fijnen huijfen, bij den voorf deurwaerder (volgende t’billet aen defen 
gehecht) in arrefte gestelt, foude werden geruimeert, t’welck (onder reverentie) feer haerdt 
foude fijn, ten aenfiene van t’cort verloop des tijts, reftanten ende groot verlies, oock ter regarde 
dat hij fuppliant over de fes off feven ende twintich jaren des gemeenlants middelen gepacht 
hebbende, de comptoiren altoos (fonder jactantie) eerlick voldaen heeft fonder oijt eenich 
verfouck van quijtfcheldinge (niet jegenstaende veel groot verlies) gedaen te hebben. Soo keert 
hij fuppliant hem aen u Eed. Oitmoedelicken verfouckende dat defelve gelieven hem suppliant tot 
betalinge van de voorf fomme waerome d’executie geschiet te verleenen tijt ende atterminatie 
van te mogen betale een vierdepaert binnen fes eerftcomende weecken, ende de refterende drie 
vierdepaerten binnen drie eerftcomende halve jaren te vreden fijnde daervooren fouffifantel. te 
caveren. T welck doende re.  
1 Opte marge stont Advijs aenden ontfanger Werff met furchanfie van executie voor twee mael 
vierentwintich uijren om daeren tuffchen t voorf. advijs gesien wijders te werden gedisponeert 
actum inde Hage den tweeden junij xvj C elff. Onder stont ter ordonnantie van de 
gecommitteerde raden ende es geteijckent A Duijck. 
 
(41) Declaratie Antheunis Joriszn Fockker [1621] 
Declaratie van salaris verdient bij mij Martijn Pets als advocaet inde faecke van Anthonis Joriszn 
Fockker impt in relieff ende reformatie contra Daniel Sijmonszn van Alphen ontfanger van 
gemene middelen over Leijden en Rhijnlandt gede. 
Ao 1621. 
Den 6 en novembris metten procureur Schilperoort binnen Leijden communicatie van faecke 
gehouden en volgens des felfs verfoucq ten felven daege inde Haghie metten Adv Verdoes 
gesprocken en van hem eijge stucken gelicht defe faecke betreffende en de felve aen voorn 
Schilperoort overgefonden en geadvifeert van t’antwoort mij bij den voorn Adr gegeven comt 
          2-14- 
Den 4 en dito uijt lange mette voorn Schilperoort geadvifeert comt  1-16- 
Ao 1623 
Den 1 en junij wederom metten voorn. Schilperoort opde voorf faecke gebefonigeert, comt 
          1-16- 
Den 2 en dito wederom mette felve en met Antheunnis Joriszn Fockker communicatie  
gehouden, comt         0-18- 
Dito voldongen en bepleijt, comt      1-16- 
Sententie interlocutoir gehoort      0-12- 

Sa    9-12- 
 
(42) Twede staet ofte reeckeninge van wegen Anthonis Focker gecommitteerde schepenen van 
Leijden tot naerder berichtinge van de allucidatie van de eerste geexhibeerde reeckeninge gestelt 
ende genomen van alle t gene de voorn. Focker van gepachte imposten ten comptoire van den 
geweesten ontfanger van de Werve bevonden wert schuldig te fijn mette betalinge daer op 
gevolcht. 
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[links] Anthonis Focker wert bij den staet getrocken uijt de boucken van den geweefden ontfang-
er van de Werve bevonden schuldich te fijn eerft over fijne pachten begonst den 1en april 1610. 
Eerft den impost van de boeten over Leijden en Rijnlandt tot  97-0- 
T’hoorngelt over Aerleveen    1344-0- 
Bieren over Coudekerc    468-0- 
Bieren over Aelfmeer    1026-0- 

Sa   2935-0- 
T’sout over Leijden en Rijnlandt voor een jaer om   23030-0- 
Noch over de verpachtinge van den 1

e
 augustj 1610. 

Over impost van de zeep over Leijden en Rijnlant voor   324-0- 
T’Bestiael over Aelfmeer    2100-0- 
T gemael over Jacobfwoude    84-0- 

Sa   2308-0- 
Noch over verpachtinge van den 1en april 1611. 
De boeten over Leijden en Rijnlant    49-0- 
Bieren over Alphen    1130-0- 
T Dijckagie gelt aldaer    470-0- 
Bieren over Aelfmeer    1256-0- 

Sa   2905-0- 
T’Sout over Leijden en Rijnlant van den zelven termijne tot  23500-0- 
[doorgestreept] Noch over den intereft van de fomme van 9373 gls 8 sth wefende t’refteren van 
de voorf 23500 die Focker vergunt waren te betalen voor uijtgang november 1612 mits daer van 
betalende intereft tegens den penn sestien de welcke mitfdien wert genomen ter fomme van 
225-0-. 
Somt totalen    55103-0- 
[rechts] De voorn Focker heeft hier tegens betaelt. 
Eerft in dertien verscheijden partien gestelt onder den voorf staet van den voorf  
ontfanger hier benefens gaende bedragen te famen ter fomme toe van   16737-0-  
blijckende bij den zelven staet ende de refpective quitantien daer van genomen  
comt    16737-0- 
Noch vijff verfcheijden partien, blijkende bij den felven staet ende de refpective  
quitantien alfvoren    8237-0- 
Noch een fomme van 9000 gls daer van 3000 gl betaelt fijn door den heer Schepen  
[Jan] de Bondt ende Adriaen Willems zn [laeckencoper] inde maent Martij 1611  
ende de refteren 6000 gl door den Burgemr Codijck ende [Corn. Jacobzn van] Swieten  
in drie verfcheijden paijementen, te weten petrj ud Cathedram 1611 . 1612 en 1613  
telckens twee duijfent gl makende t’famen de voorf 6000 gl blijcken bij acte onder  
de hant van de voorn van de Werve hier beneffens gaende, comt  9000-0- 
Noch betaelt op den 13 januarij 1612 een fomme van 648 gl die op den boucke ofte  
staet van den ontfanger van de Werve niet en fijn bekent, blijken bij quitantie 648-0- 
Noch gelijke betalinge gedaen den ixen Aprilis 1612 die mede alsvoren op den voorf  
staet niet en fijn bekent blijckende bij quitantie    2840-0- 
Noch op den xxiij maert 1613 blijken bij aenteijckeninge op den voorf staet  3000-0- 
[doorgestreept] Noch een fomme van 6000 gl over de huijfinge van Augsburch metten  
gevolge, op de liquidatie ten overstaen van commiffariffen ter voorf fomme boven de  
belastinge geeftaneert, blijkende bij acte hier beneffens gaen, dan alfo bij naerder  
overslach van de voorf lasten bevonden is op den ix en novemb 1614 niet meerder ten  
proffijte van den voorf Focker over de voorf huijfinge fuijvers over te fchieten als  
5569-15-4 blijken bij acte hier beneffens zo wert de zelve alhier gebracht  5569-15-4 
Noch inde jare 1613 mette leverantie van de steen pannen als anders betaelt volgens de  
bijgaende reekening die op de voorf liquidatie van commiffariffen genomen is geweest  
op 1000 gl ende nochtans comt te bedragen een fomme van 1061-10. Zo wert de zelve  
fomme alhier gebracht    845-10 
Noch door Arent Corn zn ende Ewout Schilperoort betaelt blijckende bij quitantie  
    8000-0- 

Sa    54877-5-4 
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 (43) De volgende akte is afgezien van diverse wijzigingen, vrijwel identiek. 

 (44) Eenzelfde soort akte met eerst dezelfde berekening als in stuk (23) met als eindtotalen 
24000 en 24057-15-0, daaronder wederom de bovenstaande tweede staat met totalen  
54878-0- en 54877-5-4. 

 (45) Een klein papier met berekening van imposten en betalingen in 1612, 1613 en 1614. 

 (46) Een blad met ongeveer dezelfde gegevens als hierboven met totaal 54878-0-. 
 
 
 (47) Bij t Gemeen Lant ... ten lasten van Focker geepretendeert ... som van vier duijfent gl over de 
twee eerste termijnen van zijne atterminatie verleent op den som van ses duijfent gl en verschee-
nen als volcht. 
1612 Den iij en decembris  2000-0- 
1613 Den iij en decembris   2000-0- 

Sa    4000-0- 
Noch een som van ses duijfent gl over de drije ... en zijn atterminatie verleent op een som van 
twaelff duijfent gl verschenen. 
1613 Den xiij en augustij  2000-0- 
1614 Den xiij en februarij  2000-0- 
  Den xiij augustij   2000-0- 

Sa    6000-0- 
Somma totalen    10000-0- 
Focker wert bevonden hier jegens betaelt te hebben. 
1612 Op den ix en aprillis blijcken bij quitantie de som van  2840-0- 
  Op den vij en julij blijcken bij affgutatie en quitantie   1000-0- 
1613 Op den v en januarij bij affgutatie en quitantie   1000-0- 

Den ie novembris volgens quitantie    2000-0- 
Sa    6840-0- 

 

 (48) Een blad met de berekening van de bekende posten die totaal 24057-15 bedragen. 

 (49) Een briefje in oud schrift van Baillu van Rhijnland G. van Spruijtenburch over boetes. 

 (50) Een blad met berekeningen van diverse imposten waar weer o.a. het totaal van 2.4488-0- 
op voor komt (was 24.057). 

 
(51) Aende Ed. mo: Heeren gecomitteerden Raeden van de Staten van Hollandt. 
Vertoont feer reverentel. Anthonis Joris zn Focker hoe dat hij fupplt bij defe ende andere reqte 
aen U Ed. mo: verfocht heeft een middel omme tot proffijt vant Lant ende voorcoeminge van 
fijne merckel. schulde zijne goederen felffs te moegen vercoopen ende de penningen aen t’landt 
te doen betaelen. Welcke verfoeken nochtans t’famen bij U Ed. mo: fijn affgeflaegen. Ende foo 
t’schijnt die meeninge is dat men met de executie founder voortvaere nijettegenstaende U Ed. 
mo: verthoont is, dat de executie hem foo preccudicabel is, dat bevonden is bij de felve geen xij C 
gls heeft nocgen gelden. Daer naer bij andere vercoopinge vercocht is voor xxviij C gls ende over 
fulcx hij supplt t’enemael daermede foude wefen geruijneert. Ende alfoo hij supplt in geender 
maenieren de betalinge aen t landt souckt te dilaijeren, maer alreede preparaten heeft gemaect 
omme eerstdaechs met seecker landen leggende omtrent Alphen mitfgaeders fijn steenplaets 
binnen de stadt Leijden te coop te sitten ende d’felve tot voorcoeminge van meerder fchade te 
vercoopen, ende de penningen aen t’comptoir te doen betaelen. Soo verfouckt hij fupplt voor 
alle delan dat U Ed. mo: believen hem te vergunnen een maent surcheantie van executie. Ende in 
gevalle binnen d’felve tijt bij hem fupplt d’voorv vercoopinge nijet en wert gepresteert ende het 
comptoir contentement gedaen is, hij alfdan te vreden datter geproced. wert fulcx u Ed mo: 
verstaen fullen te behooren. T welck doende. 
[In de marge een aantekening, gedateerd x en marty anno 1618 [moet zijn 1615?].] 
Binnenin is met een draad de volgende akte aangehecht. 
Aende Eed. mog. heeren de gecommitteerden raden van de Staten van Hollant ende Westvrief-
lant. 
Geeft oetmoedelicken te kennen Anthonis Joris zn Focker wonende tot Coudekerck. Dat hij 
supliant geweest fijnde over de drie ende dertich jaren pachter van des Gemeene Lants middelen, 
ende ter caufe vandien veele duijfenden aen tlant betaelt hebbende. Soo ist waer dat hij 
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fuppliant van alle fijne pachten mer schuldich wefende alfnu de fomme van omtrent twaelff 
duijfent gulden. Daer van mits de gratie van uwe Eed mog mer es verfchenen zes duijfent gulden 
ofte daer omtrent. Soo haddet belieff den commis Schaerck voor de felve somme eenige des 
suppliants goederen bij een deurwaerder in arreste te nemen ende voorts doen subharteren. 
Tegens t welcke hij fuppliant uwer Eed. mog. bij prefentatie hebbende bejegent te weeten, dat hij 
te vreden was te geven in betalinge feeckere custingbrieven fpreeckende op goederen bij hem 
suppliant tot voldoeninge van t lant vercoft. Twelck foo’t fchijnt bij uwe Eed. mog. affgeslagen 
fijnde. Foo vint hij fuppliant geraden te prefenteren, dat uwe Eed. mog. gelieve te committeren 
een perfoon bequaem omme beneffens hem fuppliant te vercopen foo veele van fijne goederen 
ter voorf. verschenen fomme toe omme te behoeden de executien die jmmers redunderen 
fonder tot fijn fuppliants bederff. Ende waer mede t’lant nijet en foude wefen gebeneficieert. 
Bidt daeromme dat uwe Eed. mog. gelieve hem suplt de voorf prefentatie te accorderen ende 
overfulcx (ingefien t’geene wes voorf es) te committeren een perfoon totte voorf vercopinge 
neffens hem suppliant, ende de penningen daer van comende te brengen ten comptoire van den 
ontfanger van de gemeene middelen over Rijnlant. Twelck doen. ethi. [1618/5] 
 

 (52) Opsomming van bekende bedragen inzake de schuld bij Huych Sijmons van Alphen. 

 (53) Nog een berekening die uitkomt op de totalen 54878-0- en 54032-0-. 

 (54) Een stuk in oud schrift over de 10.000 gulden die Anthonis Joris zn Focker verschuldigd is 
aan Adriaen Pieterszn van der Werf [moeilijk leesbaar]. 

 (55-60) Zes moeilijk leesbare stukken waar vermoedelijk geen nieuwe gegevens in staan. 

 (61-68) Acht berekeningen waar steeds bekende, eerder genoemde posten op staan. 

 (69) Nog een stuk met tekst in zeer oud schrift en een berekening. 

 (70) Nog een stukje tekst met een verzoek van Anthonis inzake de 10.000 gulden. 

 (71) Een kopie van de hiervoor staande akte met de ingenaaide tekst. 
 
(72) [Op de rug staat geschreven:] Excipite ende antwoorde Anthonis Joris zn Focker Contra 
Amelis van Hogeveen ontfanger van des gemene lants middelen over de stadt Leijden ende t 
quartier van Rijnlandt. Altena copie act 4.3.1617. 
Jan van Vuijck gemachticht van Anthonis Joris zn Focker gegijfelde ende oppofant escripieren 
ende antwoordende, zeijt dat hij bij finale affreeckeninge op de generale liquidatie in de maant 
van julio xvj e veerthien metten geweefden ontfanger Adriaen Pieterszn van de Werff ten over-
staen van de heeren gedeputeerden uijten collegie van de E.E. mo: Heeren gecommitteerde 
Raiden gedaen, nijet meerder bevonden en is geweest aen t’gemeen landt ter faecke ende ouer 
refte van alle fijne gepachte imposten schuldich gebleven te fijn als de somme van acht duijfent 
guldens, die hem daer naer geconfenteert fijn te betalen op drie mael ses maenden. Mits daer 
vooren andere persoonen in fijne plaetfe stellende, die de voorf betalinge in fulcker vougen 
foude doen, ten contentemente vant Gemeen Landt, gelijck geschiet is, blijckende bij de requeste 
ende appostille onder den heere ontfanger Amelis van Hogeveen gelevert, die defelve gehouden 
wert in defen te exhieren. Ontkennende mitsdien wel expresfelicken eenige andere ofte vordere 
fommen op de voorf liquidatie aen t gemeen lant schuldic gebleven te fijn. Gelijc ook de voorn 
geweefden ontfanger defelve pre..nfe fomme ant gemeen landt in fijne reeckeninge verantwoort 
heeft gehadt. Ende dat mitfdien in allen gevalle de impt noch t gemeen landt onder reverentie 
geen acte tot laste van den oppofant dienangaen competeert. Maer ter contrarie den curateur 
ofte crediteuren van de felven van der Werff en dat bij raeu actie. Concluderende mitfdien dat 
den oppofant verclaert fal werden goet oppofant, ende voorts te fijne van niet ontfanckelic ende 
dat de geoppofeerde gecondemneert fal werden de gijfelinge metten gevolge ende ancleven van 
dien cofteloes ende fchadeloos aff te doen mitte coften, verfoucken alvoren recht opte voorf 
exciptie. J. van Vuijck 
 
(73) [Zie ook stuk (14).] 
Cort advertiffement van rechten gedaen maecken ende den heeren schepenen der stadt Leijden 
als commiffariffen en gedelegeert totte indicauijre van de questien vallende int stuck van de 
gemene middelen over gegeven uitte name ende van wegen Amelis van Hogeveen als ontfanger 
vande voorf gemene middelen imptrant van gijfelinge ter eenre op ende jegens Anthonis Focker 
gegijfelde ende oppofant. 
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In defen staet te confidereren dat de decifie van defe zaecke berust op een poinct, namentlick off 
de schult in questie ende daeromme de gijfelinge mede in questie gedaen is, deuchdelick ende 
noch onbetaelt is. 
Omme t welcke pertinentelick tot voordeel van den impetrant van executie te deduceren soo 
staet mede te letten dat bij des impetrant geproduceerde onder de letter D blijkt dat den oppo-
fant inden jaere xvj C elff fchuldich es gebleven negen duijfent guldens die hem geconfenteert fijn 
geweeft te betaelen met drie duijfent gulden binnen drie maenden zoo als geschiet schijnt te fijn. 
Ende de refte binnen den tijt, van drie jaeren, telcke twee duijfent guldens innegaende de voorts 
atterminatie van den derden december xvj C elf date van de Appofille daer bij hem d’felve atter-
minatie vergunt is. 
Ten tweden is hem vergunt op den vierden februarij xvj C dertien de fomme van vijftien duijfent 
guldens die hij boven de voorgaende somme noch fchuldich was, te betaelen met drie duijfent 
guls binnen den tijt van veertien dagen ende de refte fijnde noch twaelff duijfent guldens van ses 
maenden tot ses maenden alles met twee duijfent guls. 
Innegaende dat terminatie van de voorfs twaelff duijfent guls vanden vierden februarij xvj C 
dertien. 
Twelck dat notoir wefende dat voorfs Focker oppofant in defen noch fchuldich was volgens de 
voorfs twee diftincte atterminatien de fomme van achttien duijfent guldens die hij op de voorfs 
respective termijnen fchuldich was te betalen ende dat daeromme d’voorfs schult in confeffo es. 
Soo staet nu vorder inte fien off voorfs oppofant vande betalinge van de schult fuffisantelick can 
bewijfen. 
Gemerct meer dan notoir is dat voorfs schult hem niet quijtgescholden nochte geremiteert zijnde 
maer daer van alleen verleent zijnde atterminatie foe moet hij bewijfen hoe en in wat vougen de 
voorfs schult betaelt is. 
Allegantijenins folutionens probatio epis incumbat, cum foletio fit factj que non prefum fed 
probari debet l quingenta ff folutienib l confilio e finali ff curator furiof lj c probationib. 
Twelck den oppofant oock fulcx welverstaende foo wert bij fijne redenen van oppofitie gealle-
geert. 
Dat bij fijnale affreeckeninge en liquidatie gemaect inde maent van julio xvj C veertien metten 
gewefen ontfanger Adriaen Pieterszn van der Werffue ten overstaen van de heeren gedepu-
teerden van gecommitteerde raden hij oppofant bevonden foude wefen per refte van alle fijnen 
pachten, niet meer fchuldich geweeft te fijn als acht duijfent guldens. 
Welcke acht duijfent guldens hem daer nae foo hij mede feijt, geconfenteert fouden fijn, te 
betaelen op drie mael fes maenden mits daer vooren fuffifantelick cauerende. 
Willende mitsfien den oppofant feggen, dat hij ten voorfs dage van voorfs liquidatie van voorfs 
achtien duijfent gulden, al tien duijfent betaelt foude hebben. 
Ende dat dienvolgende felve thien duijfent guldens bij den ontfanger Adriaen Pieters als alrede 
ontfangen aen t lant oock in reeckeninge verantwoort waeren. 
Doch wort alle t felve niet ter goeder trouwen bij den oppofant geallegeert. 
Gemerct den oppofant nimmermeer bewijfen fal dat hij ten tijde van voorfs geallegeerde liqui-
datie gedaen inden jaere xvj C veertien eene ftuijver betaelt hadde op de gegeven atterminatie. 
Van welcke termijnen op den veertienden julij xvj C veertien niet meer verschenen was als acht 
duijfent guldens. 
Want alfoo de atterminatie van fes duijfent guldens begonde te lopen van den derden defember 
xvj C elff, foo was t eerfte termijn fijnde twee duijfent gulden vervallen op den derden december 
xvj ende twaelff de tweede op den derden december xvj C dertien. 
Ende de derde meeste eerst vervallen op den derden december xvj C veertien mede tot twee 
duijfent gulden. 
Sulcx dat op den derden julij xvj C veertien den derden termijn noch niet vervallen fijnde, alleen 
vier duijfent guldens van de voorfs eerste atterminatie vervallen waren. 
Van gelijcken van tweede atterminatie van de voorfs twaelf duijfent, die te betalen waeren van 
ses maenden te ses maenden met twee duijfent gulden teffens ende die ingegaen was op den 
vierden februarij xvj C dertien. Was in Augusto xvj C dertien vervallen een termijn van twee duij-
fent gulden ende in februario xvj C veertien de tweede termijn mede van twee duijfent gulden. 
Sulcx dat de derde termijn eerft vervallen foude den vierden Augustj xvj C veertien. 
Inder vougen dat in julio xvj C veertien tijde van de voorfs geallegeerde liquidatie oock maer twee 
termijnen en fulcx maer vier duijfent van de voorfs twaelff duijfent gulden vervallen waeren. 
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In der vougen dat daeromme op ten xiiij julij voorfs wel en te rechte gefeijt werden dat Focker 
alfdaer fchuldich was acht duijfent guldens. 
Als wefende alfdoen tweemael vier duijfent gulden fchuldich als gefeijt over de voorfs vervallene 
termijnen van de voorfs atterminatien. 
Sulcx brengt oock t extract bij de oppofant geproduceert te rechte mede dat d’oppofant in julio 
xvj C veertien gestelt werde schuldich te fijn acht duijfent gulden over verscheijden pachten. 
Niet cunnende gefeijt werden doenmaels meer fchuldich te fijn, nademael van de verledenen 
atterminatien egeene termijnen meer vervallen waeren als van elcx twee wefende te famen vier 
termijnen elcx tot twee duijfent, ende mitsdien te famen acht duijfent gulden. 
Werdende niettemin bij den voorfs oppofant den innehouden vant voorfs extract bij fijne oppo-
fitie veel verder vuijtgemeten als t felve mede brengen is. 
Gemerct t voorfs extract niet mede brengt, dat bevonden foude fijn, dat den oppofant in julio xvj 
C veertien, niet mer ende als reste van alle fijnen gepachte impoften fchuldich was als de fomme 
van acht duijfent gulden. 
Maer feijt t zelve extract dat d’oppofant bij de heeren commiffariffen op de liquidatie ter contore 
van de gemene middelen tot Leijden in julio xvj C veertien gestelt was schuldich te fijn van ver-
scheijdene pachten acht duijfent gulden. 
Sonder dat daer bij staen de woorden van niet meer ende als reste van alle fijne gepachte impos-
ten die niet ter goeder trouwen in de redenen van oppofitie daer bij gevoucht fijn. 
Sulcx dan warachtich fijnde dat inder waerheijt alfdoen vier termijnen van de voorfs twee atter-
minatien, als van elcx twee tot twee duijfent guldens elcx termijn ende mitfdien acht duijfent 
gulden verfchenen waeren. 
Soo is dienvolgende bij t voorfs extract welgefeijt, dat in julio xvj C veertien d’voorfs oppofant was 
gestelt schuldich te fijn de fomme van acht duijfent gulden. 
De welcke indien den oppofant wil feggen alfdoen al betaelt gehadt te hebben, off dat hij ten 
voorfs tijde al thien duijfent guls van achtien duijfent betaelt hadde. 
Soo als moeste wefen als warachtich foude fijn t gunt den oppofant feijt, namentlijck dat hij 
alfdoen maer acht duijfent gulden per refte fchuldich was. 
Soo moet hij t zelve bewijfen nademael de voorfs betalinge bij den impetrant expreffelick ontkent 
wert. 
Hebbende t geallegeerde van den oppofant oock egeene apparentie van waerheijt. 
Want als hij in julio xvj C veertien maer acht duijfent fchuldich foude geweeft fijn ende fulcx al 
thien duijfent gulden foude moeten betaelt hebben. 
Ende dat notoire in julio xvj C veertien van de gegevene twee atterminatien noch maer acht duij-
fent verschene waeren. 
Soo foude hij alfdoen twee duijfent guls meer als alsdoen vervallen was, ende mitsdien voorden 
vervaldach hebben betaelt, t welck mede niet alleen niet waerachtich, maer ook niet waer-
fchijnlick is. 
Daeromme foo blijckt feer wel bij een van de extracten bij den imptrant onder F geproduceert, 
dat op ten lesten martj xvj C veertien tot laste van den voorf oppofant als restanten gebracht 
werden de fomme van acht duijfent guls. 
Welcke acht duijfent guldens den oppofant fchuldich was namentlick de helfte fijnde vier duijfent 
guldens over de eerfte twee jaeren van fijne atterminatie verschenen den vierden februarij xvj C 
veertien, fijnde van twaelff duijfent guldens. 
Ende gelijcke vier duijfent guldens over twee jaeren van fijnen atterminatie vervallen den derden 
December xvj C dertien fijnde van de fes duijfent guldens. 
Sijnde d’voorf acht duijfent de felve fomme die den oppofant volgens t extract bij hem geprodu-
ceert gestelt is in julio schuldich te fijn. 
Waervan als gefeijt is de betalinge t’eenemael wert ontkent alsdoen gedaen geweest te fijn. 
Naer dat d’felve naderhant gedaen is door middel van zeeckere obligatie bij Heemfkerck, Schilpe-
oort ende noch een derde ter voorfs toe gepaffeert. 
Ende foo d’voorf oppofant wil feggen d’felve gelijcke fomme van acht off thien duijfent guls be-
taelt te hebben aen den ontfanger van der Werve off ijemandt anders voor date van den voorfs 
maent julij xvj C veertien, t felve fome hem staen te bewijfen met quitantie off eenige andere 
bewijfen. 
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Sijnde den oppofant foo slecht niet geweeft, foo hij eenige betalinge foude mogen hebben 
gedaen, ende fonderlick van foo notabele somme off hij heeft daer aff wel goede ende pertinente 
quitantie genomen. 
Moste daeromme de oppofant pertinentelick fpecificeren op wat tijt, wat dach met wat fommen 
ende aen wie hij voor date van voorfs maent julij xvj C veertien foo veel, namentlick thien duijfent 
guls betaelt heeft gehadt dat hij alfdoen niet mer fchuldic was preste als d’voorfs acht duijfent 
guls. 
Sonder dat hem als gefeijt is t voorfs bij hem geproduceerde extract daertoe can helpen. 
Nademael t felve niet en feijt van eenige voorgedaene betalingen off dan maer fulcx als reke 
foude refteren. 
Maer alleen inhout als hier vooren int lange verhaelt is, namentlick dat hij inde maent van julio 
xvj C veertien gestelt was schuldich te fijn acht duijfent guls. 
Ende dat uijt oorfaecken als int eene extract onder F geproduceert bij den impt te fien is. 
Namentlick uit twee verscheijden atterminatien ende dat noch vuijt d’eerfte twee termijnen van 
de felve, ende die noch den lesten martj 1614 als reftanten hoc est als onbetaelt gebracht wer-
den int quoyer daer int t voorf extract getrocken is. 
Vuijt welcke quoijer van de reftanten des noot fijnde int geheel te produceren apparantelick bij 
de heeren commiffariffen in de maent julius daer aen anno xvj C en veertien getrocken is t voorfs 
extract bij den oppofant overgeleijt, als wefende alsdoen noch geen termijnen meer verschenen. 
Sijnd de voorf onwarachtich dat bij de felve redenen van oppofitie mede gefeijt wert, dat hem 
naer hant foude geaccordeert zijn, de voorfs resterende foo hij feijt acht duijfent gulden op drie 
mael fes maenden te betaelen. 
Gemerckt bij de requeste bij hem ten dien fijne geprefenteert ende in defen onder G geexhibeert 
geen fomme ter wereldt werd geexpreffeert. 
Maer verhaelt den oppofant bij de felve requeste alleen dat hij voor een merkelicke fome werde 
geexecuteert onder d’felve fomme te begrooten. 
Sulcx dat hij daer mede oock fijnen gefustineerde niet en can justificeren nochte fijne oppofitie 
fonderen. 
T welck den oppofant oock wel bemerkende zoo versocht hij bij fijne replijcque de zaecke t 
brouillieren. 
Seggende hem ontgaen te zijn en altans onbekent te wefen wat fomme van penningen hij aen t 
Gemene Lant schuldich is geweest, in de jaere xvj C elff, en sestien hondert dertien. 
Bekennende niettemin veele ende verscheijdene sommen doorgaens aen t Gemene Lant schul-
dich geweest te fijn, ende daer van verscheijdene atterminatie genooten te hebben. 
T welck indien warachtich is ende dat hij niet en weet pertinentelick te zeggen wat ende hoe veel 
hij schuldich is geweest hoe wel t zelve niet en wort gelooft. 
Hoe can den oppofant feggen off hij d’felve fchult betaelt heeft ende foo hij eenige betalinge 
heeft, off te weijnich betaelt heeft. 
Doch alfoo tam fupina negligentien in niemant wort geprefumeert dat hem foude vergeten fijn 
wat hij schuldich foude mogen fijn. 
Ende in alle gevalle dat hij egeen bescheijt van fijne gedaene betaelinge foude genomen hebben, 
ende fonderlick van acht off thien duijfent guldens die foo den oppofant wil feggen al in julio xvj C 
veertien bij hem foude gedaen fijn geweeft. 
Foo can daeromme op fijn geallegeerde met eenich fondament niet gelet worden. 
Gemerct voor eerft in defen van deuchdelicheijt van de fchult bewefen wert, namentlick dat dit is 
geweest achttien duijfent guldens. 
Ende dat ontkent wert dat op de voorfs schult ijet meer foude betaelt fijn, als eens acht duijfent 
guldens ende dat uit de obligatie van Heemfkerck, Schilperoort ende Adriaen Corneliszn. 
Niet sullende den oppofant cunnen bewijfen aen wie wanneer wat fomme van penningen of ijet 
anders hij in minderinge off voldoeninge van de felve fomme meer foude betaelt hebben. 
T welck nademael ontkent wert bij hem pertinentelick moet bewefen werden. 
Ende niet bewefen werdende hij verclaert moet werden quaet oppofant, ende den impt geadin-
diceert werden zijne conclusie achter fijnen antwoorde genomen. 
Sonder datem can patrocinieren t extract off finale reeckeninge bij hem geallegeert. 
So merckt t zelve hier voorens tot genougen wederleijt is ende vertrout niette fijn nochte inte-
houden t gunt daer toe den oppofant t zelve fouckt oppliceren. 



Familie Focker 161 K.J.F. van Veen 2016 

Ende wat aengaet dat hij vorder feijt dat den ontfanger van der Werffie in zijn reeckeninge aen t 
lant foude verantwoort hebben de fomme van thien duijfent guldens. 
Behalven dat den oppofant dienaengaende niet en bewijft t gunt hij voorgeeft. 
Soo gaet in alle gevalle den oppofant niet aen wat d’voorfs van der Werffie foude mogen als 
ontfanger hij nochtans niet ontfangen hadde, aen t lant hebben verantwoort, als wefende res 
inter alios acta ende daer uit hem geene actie gebooren can fijn. 
Sijnde evenwel en warachtich dat hij oppofant fodanige fomme betaelt heeft gehadt quod hic 
questionis off t welck bij den impt ontkent ende bij den oppofant niet bewefen wert. 
Ende al ist dat inde reeckeningen van den voorfs van der Werffie als ontfange werden gebracht 
d’felve partijen. 
Soo es nochtans t’zelve gedaen uit redenen int xxxen en volgen artijclen van de impts antwoorde 
int lange verhaelt, ende waertoe hem d’impt om oorheijtwille refereert. 
Ende daeromme, ist oock dat bij appoftille gestelt op de reeckeninge van den impt daer van 
extract onder H wert overgeleijt hij Impt belast wert. 
Dat niet jegenstaen d’voorfs thien duijfent gulden inde reeckeninge van den ontfanger van der 
Werffie verantwoort ware, dat nochtans d’felve onbetaelt zijn bij hem impt gevordert en bij 
executie geinnt foude werden. 
Affslaende daer aen volgens de voorfs appoftille en conclufie van den impt t’gunt van thuijs 
Aufburch metten gevolge vandien geprocedeert fouden mogen fijn boven de lasten daer op 
staende. 
Sustinerende daeromme d’impt bij de middelen hier vooren en ten proceffe verhaelt dat hem 
zijne conclufie achter fijne antwoorde gestelt fal werden geadjudiceert met condemnatie van 
costen. 
Nademael den oppofant wel wetende dat de pen in questie niet betaelt zijn ende dat hij daer van 
int minste niet can bewijfen tegens fijn eijgen beter weten d’voorfs oppofitie gefileert heeft op 
alle t welcke zoude. 
 
(74) Een akte met weer een bekende berekening van totaal 10.000 en 18.000 gulden (zie de 
voorgaande tekst). Onderaan staat: Competeerden mr Bollegu van de gecommitteerde schepe-
nen defer stede Anthonis Joriszn Focker geexecuteerde ter eenre en de Huijch Symons van 
Alphen ontfanger van de gemeene middelen over t quartier van Rijnlant impt somede zelve 
executie ter andere ... [onduidelijk] ... gecommitterden schepenen in dato den xijen junij xvj C 
twintich voorleden en verschenen voor den geexecueerde zoo ... 
 

 (75) Nog een berekening met bekende bedragen en een moeilijk leesbare tekst daarnaast. 

 (76) Een klein briefje in oud schrift. 
 
(77) [Op de rug staat:] Replijoque Anthonis Joris zn Focker oppofant van gijfelinge contra D’heer 
ontfanger Amelis van Hogeveen geoppofeerde. J. van Vuijck procur. Altena copie act 16.12.1617. 
Gefien bij Jan van Vuijc procur. van Anthonis Joris zn Focker oppofant van gijfelinge de fchrijfte-
lijcke antwoorden jegens fijnen reden van oppofitij voor commiffariffen alhier bij ofte van wegen 
Amelis van Hogeveen ontfanger van de gemene middelen over t’quartier van Rijnlant over geleijt, 
seijt daer jegens voor replijcque datten oppofant voor als nu onbekent is wat fomme van penn hij 
aen t’gemene landt in den jaere xvj C elff en xvj C dertien breeder in den imperants antwoorde 
geroert mach schuldich fijn geweest, en wat atterminatien van betalinge hem daerop mogen fijn 
verleent, alsoo hij naest veel jaren herwaert eenige fomme van penningen aen t’Gemeen Lant ten 
achteren fijnde, verscheijden atterminatien van tijt tot tijt daer op becomen heeft gehad, doch 
dat alle de felve t’achtergeleden ende daerop verleende atterminatien in defen voor alsnu in 
geen confideratijen coomen, maer tenemael cefferen. Mits de finale affreeckeningen ende liqui-
datie ten comptoire van geweeffen ontfanger van der Werve ten overstaen van de heeren gede-
puteerde gedaen. Bij de welcke den oppofant bevonden werde niet meerder schuldich te fijn als 
de fome van acht duijfent guls, die hem nader handt op fijn verfouck geconfinteert fijn te betalen 
met een derde part gereet ende telcken fes maende gelijcke derde part tot de volle betaelinge dr 
felver fomem toe. Mits dat hij andere souffisante perfonen in fijne plaetse foude stellen, die de 
felve betalinge fouden doen, gelijck hij gedaen heeft. Waerome onder reverentije in defen niet 
anders als op de felve liquidatie, verleende atterminatie ende aenneminge der voorfs schulde 
daer op gevolcht en staet te letten, ten ware den impt van gijffelinge wilde fustineren datter 
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eenich abuis ten naerdeele van t’Gemeen Lant in de felve liquidatie ware gecommitteert. T Welck 
hij bij forme van her reeckeninge wederomme foude hebben te repeteren, fonder dat alsdan 
ende in fulcken gevalle den staet van des oppofants tachterheit ut des opppofants verleende 
atterminatie foude mogen gemaect werden, gelijc men in deefen wel frivolijcken poocht te doen, 
maer uijt de boucken ende registeren bij de voorn van der Werve van fijnen ontfang ende wtgeeff 
als naer gewoonte daer van gehouden gelijc mede een frijvolijcken voor gestelt wert dat op de 
liquidatije niet anders en foude geliquideert fijn, dat t’geene de oppofant over t’verloop van fijne 
atterminatije ten felfen tijde fchuldich foude geweest fijn. Alfoo kennelijcken es dat de heeren 
gedeputeerde ten tijde van de felve liquidatie gelaft ende geauthorifeert fijn geweest niet omme 
te liquideren t’gene ijder een over fijn verloopen atterminatijen aen t’voorfs comptoir fouden 
mogen fchuldich fijn, maer ter conth. om alle fchulden ende restanten die elck een van alle fijne 
gepachte imposten in t’geheel aen t’felve comptoir foude mogen ten achteren fijn omme dien 
volgens den fuveren staet van fchult ende onfchult van t’voorfs comptoir gemaeckt te onder-
vinden in wat gelegentheit t’felve comptoir foude mogen staen t gelt dat meer dan notoir is, dat 
de felve deputatije daer toe infonderheit heeft gestreckt. Affslaende mitfdien alle t’vordere 
geprofeerde bij antwoorde gedaen perfisteert voor replijck bij fijne conclusie bij de redenen van 
oppofitie genomen. 
J. van Vuijck. 
 

 (78) Klein briefje oud schrift.  

 (79-82) Vier bladen met berekeningen; op de achterkant van oude? formulieren, 1620.  

 (83) Nog een akte die vrijwel identiek is aan stuk nummer 14.  

 (84) Een moeilijk leesbare tekst die een kladversie van de voorgaande akte of mogelijk een 
samenvatting van het vorenstaande is, mogelijk geschreven door een van de gecom-
mitteerden. 

 
(85) Corte deductie dienende inde faecke van Anthonis Joris zn Focker. 
Dient gelet dat bij t’Gemeen landt ten laste van Anthonis Focker gepretendeert wordt een fomme 
van tien duijfent ponden, spruijtende uijt faecke zo gefeijt overt te weten vier duijfent ponden 
over ... [zie akte stuk 25 tot en met “letter A” = 2

de
 alinea]. 

Dan omme te betonen dat Focker de voorf termijnen niet fchuldich en is, en dat mitsdien t 
Gemeen Landt daer inne ten hoochsten was geabufeert, hadde Focker op de liquidatie voor de 
heeren gecommitteerde schepenen van Leijden vertoont ende aengewefen, dat hij beijde de 
twee eerfte termijnen, gevallen den iij en december 1612 en 1613 mitsgaders de xiij augusti 1613 
en xiij en februarij 1614 ter fomme van acht duijfent ponden, ten vollen door handen van Ewout 
Schilperoort aen t’Gemeen Landt betaelt heeft gehadt. 
Want zo t’laetste van de voorf twee eerste termijnen der beijder atterminatien vervallen waren, 
den iij en decemb 1613 en den xiij en feb. 1614 ter fomme toe van acht duijfent ponden, en dat 
de faken van den ontfanger van de Werve in fulcken verloop waren geraeckt dat Olivier Schaec 
commijs in desselfs comtoir was gestelt. 
So heeft den felven Schaec op den xv en novemb. 1614 den voorn Focker om de voorfs. acht duij-
fent ponden doen executeren, ende dienvolgende op Fockers goederen fo verre geprocedeert 
dat Focker genootfaect is geweest daer over aen de Ed.: mo. heeren gecommitteerden Raden om 
uijtstel te doleren en eijntelicken appuit te becomen. Dat ingevalle hij raet wiste om andere 
perfonen in fijne plaetfte te stellen om de acht duijfent ponden te voldoen, alfo t’Gemeen Landt 
met hem niet meer en woude te doen hebben, vergunt werde de voorf fomme te betalen met 
een derde paert gereet en de reste op twee halve jaren. 
In heeft daer toe beweecht de voorn. Schilperoort cum focio die de voorfs. acht duijfent guldens 
dienvolgen op de verleende atterminatie aen t’Gemeen Landt betaelt heeft gehad, blijkende bij t 
geproduceerde onder de lr. 23. 
Inder vougen dat gantschijnerlicken wert gefeijt dat Focker de voorfs eerste termijnen van beijde 
fijnen atterminatien alsnoch fchuldich foude fijn. 
Gelijc hij Focker voorts van dat hij de voorf. fomme in t geheel hadde betaelt en fulx aen t 
Gemeen Landt niet fchuldich en was, tot naerder onderrechtinge van dien op de liquidatie van de 
voorf heeren schepenen geexhibeert heeft de reeckeninge mette behouften daer toe dienende 
geth mette lr C. 
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Dan alfo op de felve liquidatie bij den heere ontfanger in dispute getrocken werde de partie van 
betalinge in de voorf reeckeninge gestelt, namentlijck de drie duijfent pond, ende gefustineert 
datte felve niet op d’atterminatie maer op de gerede penningen van de xv en ponden waren 
betaelt. 
Zij dat men daer op in naerder conferentie van die ende verscheijden andere betalingen gecomen 
zijnde, ende voornementelick naede van de voorf betaelde viij M ponden, bevonden heeft ver-
fcheijde erreuren mitfgaders diverfe quitantien van betalingen die op de bouc van ontvanger van 
der Werve niet eens en waren bekent. 
Item dat ooc de betalingen bevonden werden fo door den anderen gedaen te wefen dat men niet 
en conde weten off de felve op de termijnen van de atterminatien off op de gerede penningen 
van de felve atterminatien waren betaelt. 
So hadden de heeren gecommitteerden schepenen om inde faecke feecker te gaen ende de 
waerhe. vandien naectelicken te ondervinden goetgevonden dat men op de boucken van den 
ontfanger foude doen opfoucken alle de pachten die ten laste van voorn Focker noch open en 
onbetaelt stonden mitsgaders de betalingen die daer op mochten fijn gedaen. 
Zij daer van maecken een corte en perfect statgen van credit en debit mette behouften daer aen 
gehecht en alfo te fien in wat vougen de faecke mochte staen. 
Zij datten heer ontfanger t felve statgen mette bewijfe met U Ed. Mo: foude leggen in commu-
nicatie om te fien off daer jegens van wegen t’Gemeen Landt met redenen ijet wes foude cunnen 
werden gefeijt daerbij t zelve statgen ofte de bewijfen daerbeneffens overgeleijt fouden mogen 
werden gedebattheeren. 
Omme t’zelve gefien fijnde alles gedaen te werden als naer behoren. 
Welc volgen t’voorfs statgen aen U Ed Mog geexhibeert fijnde werde eijntelijck geordonneert dat 
bij t felve gevoucht foude werden een corte deductie ende gefamentelijck gelevert in handen van 
U Ed. Mog. 
In voldoeninge van t welc U Ed. mo: gelieven te confideren dat bij de respective boucken van den 
ontfanger van de Werve bevonden wort dat Focker over alle fijne pachten begonst den 1en aprilis 
ende den 1 en augustj 1610 en den 1 en aprilis 1611 mitfgaders de atterminatie daer op verleent 
aen t’Gemeen Landt schuldich te fijn de fomme van 54878 ponden. 
Sonder datter ijet wes ter faecke van voorgaende off naevolgende imposten t zijnen laste wert 
bevonden, blijkende bij extract authentijc uijtte refpective registers van de voorn. ontfanger en 
de verclaringe van de curateur Ifaec van Swanenburch daer achter gestelt ende geteijckent mitte 
lr. 23. 
Op welcke pachten als namentlijck op de pachten van de jaren 1610 den voorn van de Werve met 
fijn eijgen hant geteijkent heeft in dertien verscheijden partijen van den voorn. Focker ontfangen 
te hebben een fomme van 16737 ponden. 
Ende op de pachten van den jare 1611 in vijff partijen de fome van 8237 ponden. 
En op fijne atterminatien een fomme van 3000 ponden, maken t’famen een fomme van 27974 
ponden, die alle te famen perfectelicken mit dach maent jaer en fomme op de voorf registers 
aengeth. staen, ende fulx buijten alle tegenfpreecken op de voorf pachten affslach strecken 
moeten. 
Hier op verhoocht de betalingen die op de voorfs registers niet bekent en staen om daer van bij 
de vier quitantien aende voorf staet gehecht opentlicken blijct, mitfgaders t gene van de huijfe 
van Augsburch mitten gevolge fuvers is geprocedeert, ende t gene wijders bij Focker in den jare 
1613 aen steen en pannen ter minderniffe van fijne pachten aenden voorn. van de Werve is 
gelevert, fal men bevunden datte voorf resterende imposten van 54878 ponden fijn betaelt ende 
fulx de reeckeninge genouchfaem volcomentlijck op malcanderen comen te quadreren. 
[vierkantstellingcontrole] 
Sulcx dat bij de voorfs twede reeckeninge Fockers eerste reeckeninge ende confequentelijck fijn 
gefustineerde van dat hij aent Gemeen Landt niet fchuldic is claerlicken geverifieert en gejusti-
ficeert wert. 
Alzo uijt de felve twede reeckeninge die begonnen ende genomen wert van alle de pachten, die 
de voorn. Focker aen t Gemeen Landt schuldic is geweest, mette betalingen van tijt tot tijt daer 
op gevolcht ende mitfdien voor de alderfeeckerste ende onfeijlbaerfte preuve gehouden wert, 
alle faulten ende erreuren t zij inde reeckeninge ofte inde betalingen daer uijt ondervonden ende 
de oprechte waerfh. van dien daer door aende dach gebracht wert. 
Gelijc dat in materie van reeckeninge meer als kennelicken is. 
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Doch aengefien dat de voorf twede reeckeninge genomen is van de jaren 1610 en 1611 gelijc 
vorens gefeijt is fonder dat men ijet vorders van voorgaende off navolgende pachten t fijnen laste 
heeft cunnen vinden. 
Zo is de voorn. Focker wel te vreden dat bij aldien in tijt ende wijlen bij de heer ontfanger, buijten 
de voorf termijnen ijet wes t’fijnen Fockers laste foude mogen werden bevonden dat hij t felve t 
allen tijde fal verantwoorden als na behoren. En dat dienvolgen defe reeckeninge onder de felve 
claufule fal werden opgenomen en gesloten. 
 
(86) Een ooit dichtgevouwen en met rood lak verzegeld blad geadresseerd: Aenden eerfamen 
ende difcreten Sr Eeuwout Schilproort procur. voor den gerecht der stadt Leijden. 
Uit crachte van de authorifatie in date den v en juij 1610 weert Focker geexecuteert  
om 4115-0- 
Uit crachte van ... x en augusti 1610 om 8382-0- 
Uit een ander acte van den xxx en april 1611 om een fom van 9191-0- 
Uit een ander van den 1 en augustij 1611 4301-6- 
Uit een ander van den xviij en julij 1611 7515-16- 
Uit een ander van den xxxen januarij 1612 om een som van  5862-0- 
Warende iij en impost 1612 4675-5- 
Uit crachte van een acte van den xxix en julij 1610 15373-8- 
Ut in en ander act van de ixen november 1614 8461-13- 
Een ander van den lesten octob. 1616 om 1000-0- 
En ander van xven maert 1617 of 1618? 7000-0- 
[plus een marge aantekening] 
 
(87) Tot besluit nog een met lichte inkt geschreven erg moeilijk leesbare tekst, waarnaast 
rekensommetjes staan. Als raadselachtige aantekening staat rechtsonder, achterop: “een paer 
jongens koufen van Schilperort aengenfin 5 stu.” 
 


