
naam beroep en gezin
Ariaentge Jans Bogertman zijnde een wed. houdende een winckeltje, belast met vier kinderen
Domis Jobsz Kivit zijnde een arbeijder, onlanghs getrout zijnde, ende noch geen kinderen hebbende
Ariaentge Jacobs Swardams zijnde een wed. houdende een winckel van stoff en laecken, en belast met een kindt
Pieter Bibout schoenmaeckerswinckel houdende, en noch jonghman sijnde
Willem Arentsz Boogh sijnde een arbeijder, die naulicx daermede de kost kan winnen, belast met vrouw en twee kinderen
Leendert Daniels Klimmer bejaert jongman sijnde, en met de bouneringe ernerende
Ariaentge Schooff sijnde een wed. belast met een kint
Phillips Arentsz van Wagen sijnde belast met een vrou en vijff kinderen, en ernerende sigh met de bouwneringe
Dirck Arentssz Berkel koorenkooper en biersteeker en belast met vrouw en vijff kinderen
Cornelis Arentsz Witte koorenkooper en biersteeker en belast met vrouw en drie kinderen
Daniel Jansz Roos schipper op vracht varende, en herberge houdende, belast sijnde met vrouw en drie kinderen
Arent Pietersz Taboer vermaender van de Menno gesinden, en verder ernerende sigh met de bouneringe, belast sijnde met vrouw en een kind
d'hr. bailljuw Venhuijsen sijnde belast met vrouw ende vier kinderen
Tonis Cornelisse Kole bejaert jongman sijnde, en van de rente levende
Mr. Jacob de la Haije chirurgijn ernerende mede sigh met een bouneringe, en belast met een vrouw en een kindt
Cornelis Pietersz Emaus ernerende sich met de bouwneringe ende belast met vrouw en drie kinderen
Jacomijntge Ewits, huijsvrouw van Jacob Leunisse Brouwerhoudende winckel, en belast met een kindt
Leendert Pietersz Hogenraedt schipper varende op vracht met een klijn vaertuigh, ende belast sijnde met vrouw en vier kinderen
Hendrick Jansz Herder wedunaer, nauwelijcx sich selven met de arbeijt kunnende onderhouden, en belast sijnde met vijff kinderen
Reijnier Pietersz sijnde een sobere arbeijder, en belast met vrouw en twee kinderen
Claes Claesz een arme arbeijder, belast met vrouw en vijff kinderen
Claes Arentse Hoogh sijnde een arbeijder, belast met een vrouw zonder kinderen
Joris Jobsz Roos een out bejaart man, sijnde een arbeijder belast met een vrouw en een kindt
Job Cabbelauw sijnde een schippersknecht en belast met vrouw en drie kinderen
Cornelis Bogertman jongman ernerende sigh met de bouneringe, houdende huijs met sijn suster, sijnde een wed., belast met drie kinderen 

en kunnende daer naulicx van bestaen
Pieter Leendertsz Hogeraet schipper varend op vracht met .. vaertuijgh en belast met een vrouw en twee kinderen,

varende hij met een schip met sijn broeder Arent, hier naer volgend
Gerrij Goblet schoenlapper belast met vrouw en twee kinderen
Willem Pietersz Arnt schipper, hebbende een vrouw zonder kinderen
Cornelis Arentsz Koole koornkooper, belast met vrouw en twee kinderen
Maijke Koole sijnde een oude wed. woonende bij haar zoon Corn. Koole hier boven gestelt
Neeltge Krijns sijnde een arme wed. huijshoudende bij haer zoon Krijn Hollaer dwelcke sig met de bouwnering is ernerende
Jacob Cornelisse Witte schipper op vraechte varende, belast met een vrouw en twee kinderen, houdende de vrouw een kleijn winckeltje
Jacomijntje Pieters wed. belast met drie kinderen, moetende met wercken haer kost winnen



Jacob Durgers sijnde een arbeijder belast met een vrouw en twee kinderen
IJsrael Davitsz Klimmer ernerende sich met de bouwneringe, naulijcx daar mede kunnende bestaen, belast sijnde met vrouw en twee kinderen

en met sijn vrouws moeder die seer out is
Jannetje Marinus sijnde wed. met vier kinderen ernerende haer met de bouwneringe
Aren Teunisz de Brune een out arbeijder, belast met vrouw en een kindt
Aren Cornelisz Jonghste stadts nachtwaecker, belast met vrouw ende seven kinderen
Cornelis Pietersz Neuteboom sijnde een lindewever belast met vrouw en twee kinderen
Leendt. Jobsz de Bom sijnde een out arbeijder hebbende een vrouw zonder kinderen
Lauris Tonisz Kuicken sijnde een out arbeijder hebbende een vrouw zonder kinderen
Teunis Arentsz Boogh weduenaer belast met drie kinderen, sijnde een arme arbeijder
Cornelis Heijmansz Haijmeetman sijnde belast met vrouw, ernerende sigh met de bouwneringe, en kunnende daer naulicx mede bestaen
Gerrit Arentz Be.. een armen arbeijder, sijnde belast met vrouw en twee kinderen
Grietge Winter sijnde een oude arme wed., belast met een zoon die blint is
Maetje Pieters sijnde een arme wed.vrouw, belast met vier kinderen
Cornelis Crijnsz Weijtens stadtsnachtwaecker, sijnde een wedunaer belast met vijff kinderen, die van de armen wort gesustineert
Ewout Gerritsz sijnde een out arm wedunaer belast met een kint, werdende vande armen onderhouden
Claesge Gerrits sijnde een arme wed. die mede van de armen wert gesubsidieerd
Ariaentge Tonis wed. belast met drie kinderen,die met arbeijden haer kost moet verdienen
Bartel Pieters sijnde een arbeijder die uijt Brabant alhier is komen vluchten, hebbende een vrouw zonder kinderen
Cornelis Komtebedde sijnde belast met vrouw en vier kinderen, ernerende sigh met de bouwneringe, kunnende daer mede naulicx bestaen
Cornelis Laeve sijnde belast met vrouw en vier kinderen, ernerende sigh met de bouwneringe, en kunnende daer naulicx bestaen
Arent Leendertsz Hogeraet schipper, voerende vracht met een kleijn vaertuijgje, belast met vrouw en een kint, varende in comp. mdet sijn 

broeder Pieter hier vooren gemelt
Grietje Jans sijnde een arme wedu. belast met een kindt
Arent Joppe sijnde een arbeijder belast met vrouw en twee kinderen
Teunis Teunisz ernerende sigh met de bouwnering, belast met vrouw en vier kinderen, kunnende nauwel met de bouwerij bestaen
Roeltje Aerts een arme wed.
Maerten Claesse Moisis sijnde een arbeijder belast met vrouw en drie kinderen
Cornelis Claesz sijnde een backer die voor de inwoonders alhier backt dogh geen winckel houdende nog geen broot verkoopt,

belast met vrouw en een kind
Michiel Pietersz Couck sijnde een out man hebbende een oude vrouw dewelcke t samen vande armen werden onderhouden
Neeltje Dircx sijnde oude wed.
Aren Jansz van Loo ernerende sigh met de bouwneringe belast met vrouw en drie kinderen
Leunis Jobsz een arbeijder belast met vrouw en een kint
Lijntge Barents een bedaegde doghter ongetrout
Willem Arentsz Lave een arbeijder belast met vrouw en een kint



Pieter Jansz van der Bliek sijnde een hovenier belast met vrouw en drie kinderen
Agnietje Domis sijnde een wed. ernerende haer met de bouwerije, belast met drie kinderen
Joost Leenderts een arbeijder, belast met vrouw en drie kinderen
Claes Bogertman ernerende sich met de bouwneringe, belast met vrouw en drie kinderen, en daervan naulicx kan bestaen
Tonis Pietersz Kivit een lindewever, belast met vrouw en een kint
Pr. Jacobsz Megangh een arbeijder belast met vrouw en drie kinderen
Leonora de Zutter wed. sonder kinderen, die met arbeijden de kost wint
Ds. Johannis Heijnius predikant alhier, en ongetrout sijnde, woont ten huijse van Ariaentge Hollaer
Ariaentge Hollaer bedaeghde jongedochter
Krijn Meesse Kivit arbeijder getrout sijnde en geen kinderen hebbende, ernerende sigh met de bouneringe
Cornelis Donckers sijnde schoolmr. alhier, hebbende een vrouw met een kindt
Neeltge Grijps sijnde een oude wed., woonende bij haer schoonzoon Corn. Doncker hier boven gestelt
Aldert van der Speck sijnde den secretaris alhier, jongman sijnde, woonend te huijse van voors. Donckers

(treckende jaerlicx niet meerder vande stadt als vierenveertigh gl. aen tractement)
Teunis Claesz Jongste sijnde een arbeijder hebbende een vrouw sonder kinderen
Jan Gerritsz Roos weduenaar belast met vier kinderen, ernerende sigh met de bouwneringe, en nauwelicx daer mede kan bestaen
Job Jacobsz een arbeijder met vrouw en een kint belast
Tonis Cornelisz Lodder koornkooper, hebbende een vrouw met twee kinderen, houdende de vrouw een laecken winckel
Gerrit den Eersamen koornkooper, jongman sijnde, woonende ten huijse van voors. Lodder
Jan Jansz Leveren kleermaecker, hebbende vrouw met drie kinderen
Abraham Maertens een arbeijder hebbende vrouw met drie kinderen, ende nauwelicx kunnende bestaen
Arent Jobsz Vrolijckleven een arbeijder hebbende vrouw sonder kinderen
Grietge Dimmens een oude wed. met een kindt, kunnende naulicx bestaen
Elias Jansz metselaer hebbende een vrouw met een kint
Neeltge Maertens een bejaarde dochter, die met arbeijden kost moet winnen
Willemtje Jans een wed. belast met een kint en nauwelicx met arbeijden de kost kunnende winnen
Susannetje Eewits sijnde een wed. met drie kinderen en van de armen wordende onderhouden
Leendert Witte een arbeijder hebbende een vrouw met twee kinderen, en nauwelicx de kost met arbeijden kunnende winnen
Maetje Mees een wed. met twee kinderen, met arbeijden de kost moet winnen
Jacob Cabbeljauw sijnde arbeijder met vrouw en twee kinderen
Ariaentge Essens wed. met seven kinderen werdende van de armen onderhouden
Maerten Pietersz Kivit een arbeijder, hebbende een vrouw met een kint, houdend de vrouw een oven waerin sij voor de inwoonders backt om

het broot te vercoopen
Aren Arentsz Wittes een out man met vrouw en twee kinderen die nauwelicx aenden kost kan geraecken
Gijsge Jacobs een wed. met een kindt, die met arbeijden de kost moet winnen
Paulus Tijsz Heerschap een arbeijder, hebbende vrouw met twee kinderen die nauwelicx aen den kost kan geraecken



Roel Claesse een arbeijder met vrouw en twee kinderen
Lauris Jacobsz een arbeijder met vrouw en twee kinderen
Gerrit Bongaert een arbeijder onlangs getrout sijnde, houdende een winckeltje
Jacob Krijnsz Weijtens schoenlapper hebbende een vrouw en twee kinderen
Jan Meeuwesteijn backer, hebbende een vrouw en een kint
Jacomijntje Gerrits van Dijck een wed. met een kint
Jacob Leunisz Karre backer, hebbende een vrouw en een kindt, houdende de vrouw een winckeltje
Abraham Leendertse Vermeulen sijnde de koornmoolenaer alhier, hebbende een vrouw sonder kinderen, kunnende naulicx aende kost geraecken
Gerrebrant Krijnsz schipper op vracht varende, hebbende een vrouw met vier kinderen, houdende de vrouw een kleijn winckeltje
Krijn Abrahamsz brandewijnverkooper, hebbende een vrouw sonder kinderen
Cornelis Dimmensz s heeren dienaer, hebbende een vrouw met twee kinderen
Pieter Corstiaens een out arm man, met vrouw en een kint, werdende vande armen gesubsidieert
Cornelis Claesz Jongste een arbeijder, hebbende een vrouw sonder kinderen
Martijntje Krijns een oude arme weduwe
Ariaentge Ewits sijnde een wed. met twee kinderen
Jan de Wever sijnde een wever woonende ten huijse vande voorn. Ariaentje
Krijn de Zutter sijndes den smit alhier, weduwnaar met twee kinderen
Barbel Dienders In 't gasthuijs woonen twee arme weduwen met twee kinderen die daer van werden onderhouden
Grietge Gillis In 't gasthuijs woonen twee arme weduwen met twee kinderen die daer van werden onderhouden
Claes Maertens van Wiel sijnde den wagemaecker alhier hebbende een vrouw met twee kinderen
Dingna Megangh sijnde een wed. die met hardt wercken aen de kost moet geraecken
Willem van der Baen timmerman, hebbende vrouw met drie kinderen
Jan Jansz Roos ernerende sigh met de bouneringe hebbende een vrouw en een kindt
Cornelis de Munck ernerende sigh met de bouwneringe sijnde een weduwnaer met drie kinderen, en naulicx met de bounering kan bestaen
Pieter van der Baen timmerman, hebbende een vrouw met twee kinderen
Aeghje Roes bejaarde dochter
David Jacobsz Roos een arbeijder hebbende vrouw en een kint, houdende de vrouw een kleijn winckeltje
Landtwooningen
Corstiaen Goecoop ernerende sigh met een kleijne bouwerije, hebbende een vrouw met twee kinderen, en kunnende naulicx bestaen
Pieter Jacobsz Kivit ernerende sigh met de bouwneringhe, hebbende een vrouw met drie kinderen
Doe Claesz Moisis een arbeijder, met vrouw en drie kinderen, nauwelicx sigh kunnnende daer mede dr..
Meus Abelsz de Vries een arbeijder, hebbende vrouw met drie kinderen
Panck Pietersz een arbeijder hebbende een vrouw met drie kinderen
Lenaert Marinusz Bakcker ernerende sigh met de bouwneringhe, hebbende vrouw met seven kinderen
Noch dese op een lijst apart gestelt
Jannitge Leenderts



Cornelis Jobsz Kappiteijn
Maerten Cornelisz
Daentje Cornelis
Leendert de Braber
Leendert Cabbeljauw
Balten Kemp
Jacobus Boijs
Dirck Arentsz vanden Baen
Aren, een vreemde arbeider


