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Voorblad, handschrift Eekhoff: 

 

1571 

  

Inventaris van al de gelden, meubelen, huisgerade, schulden, vorderingen, goud en zilver  

welke de Jonkheer Minne van Cammingha en  Lutz Heerema op het slot 

Camminghaburght hunnen kinderen Gerrolt en Lutz hebben nagelaten.  

Zeer belangrijk voor de kennis van de toenmalige zeden, huisgeraden, levenswijze 

enzovoorts.  

 

Blad 1/1 

  Inventarium van Salige Minne van Kammingha    

  guederen nae sij doet bevonden 

  In die slaepkamer van Salige. Minno van Kammingha in een  

  Spientken naest an het bed hangende is befonden  

  in sijn taske soe an gold soe an alderhande munte  

 

Een dubbele nieuwe Rosenobel van xiii of xiiii karolus gulden. Een  

dubbelde ducaet van Ferdinando Een dubbele Aragoense ducaet,. 

Een dubbelde pistolet, Twee angelotten, Een golden Lieuw, bet 

Fransche kronen, drie keijsers kronen, een krusaetke, een half golden 

keijsers Reael. Een golden penninck op die eene sijde een aensicht, op die  

andere sijde Libertas staende. Twee knapkoeken, twie horntzes guldens  

met ijtlijke sulveren penningen die welcker die broder met die suster  

tot huer hebben genomen ende onder huer gedeijlt. 

 

 [Voor de kantlijn]  Summa (= Sua) 45 floreen 1 stuiver.  

 

Noch in het voorschreven spientke bevonden in een lederen buedel an nieuwe  

Rijcx daelers soe heelen soe halven; ses en negentich Rijcx dalers 

Bet noch in die suelfste kleine buedel befonden drie Angelotten, seven 

Fransche kronen. Ende fijftien Keijsers kronen [~] 

Noch in het voirschreven spientke befonden in een wit linnen sack met een  

blauwen band twalef prinsche dalers van 30 stuivers 't stuck; noch in het  

suelfste seaxken achtendetwintich rijcxs dalers met [twie] drie halve  

Rijcxdalers befonden, met oock ses olde dalers. 

    

 [ voor de kantlijn] Summa ijC gol(dgulden) 6 strs [ stuivers]  

 [ idem      ] Summa 55 flor[enen] ende 8 str [   ,,      ] 

 

Noch in diese suelfste spine befonden in een blaes met een swarte feter 

toe gebonden an alderleije sulver geld twie ende dertich golde guldens 

ende fierdehalve stuver. ~ 



 

 

Noch in het voirschreven spientke befonden in een noesdoeck drie ende veertich 

Rijksdaelers met twie halve konincxs daleren  ende negentien stuvers  

an sulver geld  ~ 

 [ voor de kantlijn] Summa  72 florenen 3 ½ stuiver  

 

Noch in het voirscreven spintke in het onderste Wuijt lueck befonden, drie 

Angelotten, twie dubbelde realen, een niemweechse ducaet, drie  

ende dartich halve golde Realen soe keijsers soe princes, soeven 

keijsers kronen, drie pistoletten, fier koerfurster guldens met een 

andries gulden, een Philippus gulden met een klimmer [gulden] noch in het  

voirscreven wuijtlueck befonden in een klein brieffken een golden leew 

een dubbele ducaet met twie halve ducaten ses golde fransche  

kronen ende een golden gulden ~     [ Summa 97 florenen xv stuivers. ] 

 

BLAD 1/2 

 

Noch gefonden in het darde Wuijtluijck van het voirscreven spientke aen ver- 

gulden ketten om die sijde te dragen met een quastken daer aen ~ 

Noch in die suelffste kamer in het bovenste spientke nae het sael toe- 

gaende ende in die muerkast zijnde befonden in een laedt twie dubbelde  

nieuwe Rosenobels van xiii of xiiii Karolus guldens. noch acht Rosenobels, 

een olde dubbelde ducaet, drie halve rosenobels, twie olde 

ducaten, noch in die die sulffste laed in een pampierken befonden twe ende 

dartich fransche kronen noch in die suelfste laed befonden soeven dubb = 

elde ducaten, twie Niemwechse ducaten, drie ende dartich dubbelde  

golde Realen, dartich Angelotten, een golden leeuw, fier ende feertich  

halve golden realen, dartien keijsers kronen met drie Engelsche  

kronen, drie ducaten met lange kruijssen, elve pistoletten, twintich  

riders fier munte [?] guldens met een philippus ende een Embder  

gulden een olden sassen daler met twie adere dalers. ~ 

 [ voor de kantlijn] Summa 427 florijnen xviii stuivers 

 SUMMA lateris 858 florijnen xxij str. [ stuivers]  

 

Noch in het voirschreven spientke in een ander laed befonden twie 

hondert twie ende seventichste halve konincx daleren ~ 

 Summa 339 florijnen xi str. [ stuivers] 

Noch in het voirschreven spientke in een ander laed befonden achtien halven 

golde realen, twie angelotten met een golden dubbele reael. ~  

Noch in het voirschreven spientken in een ander laed befonden hondert 

ende soeventien olde daelers. Noch in die sulfste laed an halve golde  

guldens, oorden [= kwarten] ende realen befonden hondert ses ende seventich  

golde guldens ende achtiende halve stuver. ~ 

 

  In het Sael. 
Item in het sael in Take Herema kas boven in die spine 

daer die laden in binnen sinnen gefonden deese naebescreven penningen 

hondert ende ses rijcxdalers, hondert ende soeven ende dartich olde 

dalers foe an heele, halve ende oorden [kwarten] soeven ende dartich sulveren 



 

 

karolus guldens, dartich halve prinsche dalers acht ende tsestich golde guldens 

twalef stuvers, een oort [ kwart stuiver] noch an sulveren oorden ende halve sulveren  

 

BLAD 1/3 

 
gold(e) guldens dartiende half golde guldens noch ses snaphanen (soort schelling) 

Sestien heele Engelsche stoters met vijf halve stoters noch  

drie nieuwe dubblde Rosenobels, t'stuck van xiii of xiiii karolus guldens. 

met een reael van Oestenrijck ende feertien dubbelde ducaten  

met twie Rosenobels twie niemwaesche ducaten een fierdepaert  

van een Portugalosar, alias een langrock, ses angelotten een leew 

twie heele golde Realen een schutien ende een saluij. Een dubbelde  

golden pistolet met twie enkele golde pistolietten, drie ende tsestich  

golde fransche kronen fier Engelsche kronen elve keysers kronen,  

een golden ducaet met een toornsche ducaet acht halve golde  

realen drie nieuwe golde Rijcx Dalers, twie munte [?] guldens  

een golden keysers gulden, ses horntzes  guldens, een golde stuck  

van xi stuivers twie knap koecken met een Embder gulden . ~ noch in  

Die suelftste spine gefonden in een swart versteinen [!?] sacxken drie 

ende twintich angelotten met een dubbelde golden Reael, met noch  

ses ende twintich golde kronen, met met negen ende dartichste halve  

konincx daleren soe heele soe halven ende ses ende feertich Rijcx- 

[ vergeten daalders] soe heelen, soe halven met negende halve stuver an paijement ~ 

 Summa 828 florijnen xxi stuiver  

Noch gefonden in het voirschreven sael in een kas staende an die geefvel 

met Kammingha wapenen dese nae beschreven penningen Een dubbelde  

niewe Rosenobel fier Rosenobels met een halven, fier angelotten 

een niemweechse ducaet met een golden leew, ses kronen, twie 

golden rijcx dalers een halve golden reael een Italiaensche  

ducaet een toornsche ducaet, een munte gulden een horntzes  

gulden een olde Sassesche daler, met twie ansichten ende een 

Gotha daler, noch noch hondert ende soevenen ende t'sestich karolij Schric –  

ckeburgers, ses ende seventich fluessen an ort goldes an Realen ende  

halve sulveren Realen, ende stucken van feertien stuver  hondert twie 

ende twintich golde guldens ende xxi stuvers, an twie butzies (=botzens) penningen fijer 

ende twintichste half golde guldens ende fijf stuvers twie ende feertich 

golde guldens min fier stuvers. An dubbelde stuvers penningen, noch darde –  

halve golde guldens ende negen stuvers min een ort an Engelsche stoters.  

 Summa 285 florijnen xv stuvers 1 blanck 

 SUMMA lateris 1783 florijnen x8 (18) stuivers 1 ort.  

 

 

BLAD 1/4 

 

Noch befonden aen diversche penningen  soe in gold voirschreven  

sterf huijs  Ten Eersten een Oestenrijcker. Twie dubbele rosenn –  

obels Twie dubbelde ducaten. Acht rosenobels met een he =  

ndricus nobel E....ke dubbele ducaeten.fijf niemweesche (!) ducaten  



 

 

Dartien dubbele golde realen, soe keijsers soe konincx. Acht  

Angelotten. Drie dubbele philippus guldens. fier lieuwen. 

Drie hollansche rijders. Ses ende twintich golde cronen soe keyse[s] 

soe fransche. fier ducaten, twie met lange twie met corte  

cruijsen. hondert ende soevenentwintich soe keijsers soe prinsche 

golde konincx daleren. Sestien enkele guldens. Acht ende feertich  

philippus guldens drie ende twintich riders fier Eembder gu –  

ldens met een Deventer gulden. Twalef golde keijsers guldens 

fijf ende twintich horntzes guldens. ~  

 Summa 481 florenen 7 stuivers.  

 TOTALIS SUMMA 3126 florijnen 18 stuivers 1 blanck 

 

  Het sulverwerck befonden int sael in die kas  

   met kammingha wapen. ~ 

 

Twie gedreefde en verheefde sulveren kruijssen. noch een halff 

dosijn sulveren platte doptijs krusen. een half dosijn kruijssen  

met herema wapen, drie sulveren soltfaten, een verheven met 

kammingha ende herama wapen, ende twie slechte met die suelfste 

wapenen: noch anderhalf dosijn sulveren lepelen, een half dosijn 

met kammingha wapen ende een dosijn met kammingha ende herema wapen 

noch een sulveren fortuijncke (?) het deksel met kammingha ende  

herema wapen, met etlicke glasen soe kristallinen soe andere 

met een witten ktijs[sta] llinen glas met een sulveren sloeterke. 

Trijn van Kammingha nae hoer obligatie is het 

Sterfhuijs ten eersten sculdich twie hondert acht  

ende twintich golde guldens en viiij (8 ½ 0 str ende noch ses 

ende tachtentich duijsent stien buiten het legaet dat zie  

heft ontfangen toe weten hondert gol. guld. 
 

Register van sekere penningen befonden in het sterfhuijs van S[alige] 

minno van kammingha    –    

      

EINDE BLAD 1 

 

       

ENKEL BLAD  genummerd 1571 p en 1  

 

  Inventariun van Salige minno van kammingha guederen 

  nae sijn doot befonden ende bescreven op den xxvi februarij  

  anno dusent fijf hondert ende een ende tseventich, ter praesentie 

  van die erfgenamen toe weten Gerrolt ende Lutz kammingha  

  sampt hoer omen ende muijen als Watze ende Rienck 

  van Kammingha, frouw Eduard van Hoxwier ende doed van Roorda. ~ 

 

Indie slaepkamer van Salige Minno van Kammingha in het spientke naest an  

het bed  hangende sinnen befonden in zijn tasche soe an gold soe alderhande 



 

 

munte dese naebeschreven penningen  ~  

 Een dubbele nieuwe Rosenobel van xiii ofte xiiii karolus guldens . een 

Dubbelde ducaet van Ferdinando. Een dubbelde Aragoenscche ducaet. Een du –  

bbelde pistolet. Twie Angelotten, Een golden Leew. Ses fransche  

kronen. drie keijserskronen. Een krusaet. Een half golden keijsers  

Reael. Een golden penninck op die eene sijde een aensicht op die ander sijde 

libertas staende. Twie knapkoeken. Twie hortzes (=horntses) guldens, met etlicke sul =  

veren penningen die welker die erfgenamen toe huer hebben genomen ende onder huer 

gedeijlt. ~ 

 

 Noch in het voirschreven spientke befonden in een leeren buedel an nieuwe  

Rijcx dalers soe heele soe halven ses ende negentich Rijcxdalers, bet 

noch in die suelfste kleine buedel befonden drie Engelotten soeven fransche  

kronen. Ende fijftien keijsers kronen. ~ 

 Noch in het voirschreven spientke befonden in een wit linnen sack met een  

blawen band twalef prinsche dalers van xxxv stuivers t stuck, noch in het suel –  

fste sacxken xxviii Rijcx Dalers met drie halve Rijcx dalers befonden  

met noch ses olde dalers ~ 

Noch in die suelfste spine befonden in een blaes met een swarte feeter toe –  

gebonden an alderlije sulver geld twie ende dartich golde guldens ende fierd =  

ehalve stuver ~ 

Noch in het voirschreven spientke befonden in een noesdoeck drie ende feertich  

Rijcx dalers met twie halve konincx daleren ende negentien stuvers an 

sulver geld.        

 

EINDE ENKEL BLAD 

 

 

2 DUBBEL BLAD 

 

Noch in het voirschreven spientke in het onderste wuijtluick befonden drie 

Angelotten, twie dubblelde Realen, een nieumweechse ducaet drie ende dartich 

halve golden realen soe keijsers soe prinses, soeven keijsers kronen , drie 

pistoletten, fier koer foerster guldens met een Andries gulden, een philippus  

gulden met een klimmer * noch in het voirschreven wuijtluick befonden in een kleijn    * 
staande leeuw  
briefken een golden leew, een dobbelde ducaet met twie halve ducaten, ses 

golde fransche kronen, ende een golden gulden. ~ 

Noch gefonden in het darde wuijtluick van het voirschreven spientke een ver –  

gulden ketten om die sijde toe dragen met een quastken daer an ~ 

Noch in die suelfste kamer in het bovenste spientke nae het sael toe gaen  

ende in die muer kast zijnde befonden in een laed, twie dubbelde nieuwe Ro –  

senobels van xiii ofte xiiii Karolus guldens, noch acht Rosenobels, een old  

Dubbelde dubbeld ducaet, drie halve Rosenobels, twie olde ducaten, noch 

in die sulfste laed in een pampierken befonden twie ende dartich fransche  

kronen, noch in die suelfste laed befonden soeven dubbelde ducaten, twie nie = 

mweegsche ducaten, drie ende dartich dubbelde golde Realen, dartich angelotten 

een golden leew, fier ende feertich halve golden Realen dartien keijsers  



 

 

kronen met drie Engelsche kronen, drie ducaten met lange kruijsen, elve 

pistoletten, twintich Riders, fier munte guldens met een philippus gulden  

ende een Embder gulden, een olden Sassen daler met twie andere dalers  ~ 

noch in het voirschreven spientken in een ander laed befonden ijc  lxxij konincx 

daleren. [ =271 ½ koningsdaalders.]  

Noch in het voirschreven spientken in een ander laed befonden xviii halve gol... 

Realen, ii Angelotten met een golden dubbelde Reaal ~ 

noch in het voirschreven spientcken in een ander laed befonden 117 olde dalers 

noch in die suelfste laed an halve golde guldens, oorden ende realen befonden 

176 golden  guldens en achtiende halve stuver. 

Item in het sael in Take herema kas  buen [boven?] in die spine daer die laden  

in binnen, sinnen gefonden deese naebeschreven penningen hondert ende ses 

Rijcx dalers, hondert ende soeven ende dartich olde dalers soe an heele , halv.. 

 

3 NAAST  VORIGE 

 

Ende oorden, soeven ende dartich sulveren karolus guldens, dartich halve 

prinsche dalers, acht ende tsestich stucken Embder geld tstuck fijf ofte fier  

Stuvers doende, noch an sulver geld halve ende heele Realen xii golde 

guldens xii stuvers 1 ortzen., noch an sulveren oorden ende halve sulveren golde  

guldens xiij* golden guldens, noch ses snaphanen, sestien heele Engelsche * = 12 ½ g.gld 

stoters met fijf halve stoters. noch drie nieuwe dubbelde Rosenobels t stuck 

van xiii ofte xiiii karolus guldens, met een Reael van Oestenrijck, ende feertien  

dubbelde ducaten met twie Rosenobels, twie niemweegsche ducaten, een 

fierdepart van een portugalosar alias een langrock, ses angelotten een 

leew, twee heele golde Realen, een schutien ende een saluijt een dubbe =  

lde golden pistolet met twie enkele golde pistoletten, drie ende t sestich golde  

fransche kronen, fier Engelsche kronen, elve keijsers kronen, een golden  

ducaet met een Toornsche ducaet, acht halve golde Realen drie nieuwe 

golde Rijcx dalers, twie munte guldens , een golden keijsers gulden, 

ses horntzes guldens, een golden stuck van xi stuvers  twee knapkoeken  

met een Embder gulden, noch in die suelfste spine gefonden in een swart  

versteinen(?) sacxken drie ende twintich Angelotten met een dubbelde golden 

Reael, met noch ses ende twintich golde kronen, met negen ende dartichste = 

halve Konincx daleren soe heelen soe halven ende ses ende feertich rijcx  

dalers soe heelen, soe halven met negendehalve stuver an paijement  

noch gefonden in het voirschreven sael in een kas staende an die gefvel met 

Kammingha wapenen dese naebeschrevenen penningen. Een dubbelde nieuwe  

Rosenobel fier Rosenobels met een halven, fier angelotten, een 

nieumweegsche ducaet met een golden leew, ses kronen, twie golde 

Rijcx dalers, een halve golden Reaal, een Italiaensche ducaet een toorn –  

sche ducaet, een munte gulden, een horntzes gulden, een olde sassensche  

daler met twie ansichten ende een gotha daler, noch hondert ende 

soeven ende t sestich karoli schrickeborgers, ses ende soeventich fluessen, an ort  

goldes an Realen ende halve sulveren Reaalen ende stucken van feertien stuvers.  

        EINDE BLAD  (3) 

 

BLAD 4 



 

 

 

hondert twie ende twintich golde guldens ende 21 stuivers an trie butzes penningen 

fier ende twintich half golde guldens ende fijf stuivers  twie ende feertich golde  

guldens min fier stuvers an dubbelde stuvers penningen, noch derdehalve golde 

guldens ende negen stuvers min een ortzen an Engelsche stoters ~ 

Noch befonden an diversche penningen soe an gold an sulver in het voirschreven  

sterfhuijs. Ten eersten een Oestenrijcker Twie dubbelde Rosenobels. Twie 

dubbelde ducaten. Acht Rosenobels met een hendricus nobel. 

Twie dubbelde ducaten Fijf nieuweegsche ducaten. Dartien dubbelde 

golde Realen soe Keijsers soe Konincx. Acht Angelotten Drie dubbelde 

philippus guldens. Fier Lieuwen. Drie hollansche riders. Ses ende  

twintich golde cronen soe Keijsers soe Fransche  Fier ducaten twie  

met lange ende twie met corte cruijsen. hondert ende soevenen endetwintich  

soe keijsers soe prinsche golde konincx daleren. Sestien enkele gul = 

dens. Achte ende feertich philippus guldens. Drie ende twintich 

riders. Fier Embder guldens met een Deventer gulden. Twalef golde 

Keijsers guldens. Fijf ende twintich horntzes guldens. 

 

    [in kantlijn] 485 florijn vij stuvers  

     TOTALIS summa 3126 florijnen iiii stuvers  1 blanck 

 

 

  Het sulverwerck befonden int sael in die kas  

  met Kammingha Wapenen  ~ 

 

Twie gedreefde ende verheefde sulveren kruijssen noch een half dosijn  

sulveren platte doptijs krusen. Een half dosijn kruijssen met herema 

wapen Drie sulveren soltfaten een een verheven met kammingha ende herema 

Wapen ende twie slechte met die sulfste wapenen. Noch anderhalf 

dosijn sulveren lepelen, een half dosijn met Kammingha wapen ende een  

dosijn met Kamminghaende herema wapen toe samen, met noch een lepel  

met herema wapen. Noch een sulveren fortuijnke het deksel met kammingha  

ende herema wapen, met etlicke glasen soe kristallinen soe andere met een 

witten kristallinen glas met sulveren sloetecke. 

 

 

     

5 ZELFDE BLAD, ERNAAST 

 

   Die land renten befonden in het sterfhuijs 

   van Minno Kammingha ende juffrow Lutz 

   Herema echte luijden. ~ 

 

Claes Reijlt zoon tot Fautum    80 florijnen   

die huur van Aanelant Cent Jacops  iiiii flor iiii str 

Broer Pieters zoon  ende Hette Claes toe Wirdum L florijnen    hier wuijt boert   

 Rienck Kammingha tien florijnen  

Claes Reinier zoon toe Finckum   X L florijnen 



 

 

Dirck Isbrant zoon toe Raerd   80 florijnen  

Bauck Tyedum     145 florenen  

Bocke Anne zoon toe Lollum   Lxxx florenen, een fet baarch ende twie 

herfstlammeren 

 

Wijbe Tzummes zoon van xiiii koegangen ende die galge fenne  Liii florijnen  

Een sate landes op die made(n)?   waarop wonen twee paar Marten ende Siurd  

welke[e]r sate toesamen competeert Juffrow Trijn van kammingha  toe Arum ende  

die erfuen van wijlen Juffrow Lutz van herema hoeren suster dan nu boert  

die heur Frow Eduard van hoxwier van die voirschreven halve sate die hoer 

bijsproken is tot haren lijfstond lang van hoeren lieve suster Lutz  

voirschreven    ---- xL florijnen 

Jetthie Sijmens zoon toe Tzum opte steedt  xv florenen Waaruit boert Tako  

Rinia dartien florijnen , maer ons kompt die gewalt van die landen toe. 

Pieter Tijs zoon toe Finckum op Emingha 110 florijnen   ende twie harfst lammeren  

Hartman Jans zoon op Kammingha state toe Tzummarum  ix florijnen min 1 ort Rente ~ 

Sijpke Melle zoon toe Lollum     39 floreen 

Die erfgenamen van dit voirschreven sterfhuijs boeren uit Kammingha huijs Renten x 

flor. xv str.  

Pieter claes zoon toe Stiens    Lx florijnen  

 

6 VOLGENDE BLAD 

 

Jan Pieter zoon toe Finckum    xxx Florijnen ende iii florijnen  rente uit 

Salige  

          Haye broeders 

landen 

Toe Raerd xi pondemaat   Facit   xi  dalers t stuck van xxx stuvers   

Epe Siurd zoon toe Tolsum geft iaers toe huir xii florijnen  en fier horntzes  

        gulden renten. 

Hert Simon zoon toe Doyum landsate van mijn Frow Hoxwier geft iaers toe 

    huir van sekere leegland het voirschreven sterfhuijs competerende ses floreen ende  

    twie koe hoijs, het een koehoij sal wesen hoochlandt hoij, het ander wuijt 

    het voirschreven leechland    vi floreen   

Scelte Claes zoon van dardehalf koegang vi floreen  

Haije Gerbrant zoon voor een fentje van fijf koegang  xv floreen  

het wilt land gelt iaers toe huir   ii floreen  ende xi stuivers  

Een pondemate lands bij Emingha state in Jettingha fenne  xxxv stuivers 

 

  Steed pachten toe Leeuwarden leggende. 

Sijtze Beerns steed     iii florenen  

Oege backers steed    iii flor  ,, 

Arnt Arnts zoon    iii flor  ,, 

Piter piter zoon steed     iii flor  ,,  

Jacop heers steed    ii  flor  ,, 

Frans Piter zoon goldsmidt steed  iii flor  ,, 

Trijn, meester Joestes steed    x v(?) philipsen ,facit 8 stuiver 1 blanck 

     Summa  xvii florenen 8 stuiver i blanck 



 

 

  Franicker steed pachten 

Meester pieters steed daer nu hubets in die huir heeft   1 floreen  

Digne steed met het huijs      1 flor  ,, 

Jan Sloet makers steed       1 flor  ,,  

Griet, heer Bockes steed met die kamer    1 flor  ,, 

Claes ketelbuters steed met die kamer    1 flor  ,, 

Jarich kosters steed        1 flor  ,, 

Dirck doke zoon steed      1 flor  ,,  

 

PAG 7 RECHTER ZIJDE 

 

Tonis Harmen zoon steed      1 floreen  

Agge Kistemaker steed      1 flor  ,, 

Tzaerd Sanders steed        1 flor  ,, 

Jacop Jans zoon steed      xxi stuiver  

Hessel Tomas steed        xxi st  ,,  

Wybrand Haye zoon steed       1 floreen     

Claes Eene steed        1 flor  ,, 

Alyt Jaspars steed       xxi stuivers 

Petrick Tzaerd Sanders steed      1 floreen  

Jan Douwe zoon steed      1 flor  ,, 

Ocke Jans zoon steed       xxi stuivers 

Take Herema steed        1 floreen  

Sije Hette zoon steed       xxi stuivers 

Marten Tzaerde zoon steed      xij stuivers 

Frans Claes zoon steed       1 floreen  

Jan Jan zoon steed       xvi stuivers 

Douwe Jancke zoon steed      1 floreen  fijf  stuivers 

( voluit) 

Johannes Sijtye [ Sijtze?] steed     1 floreen  fijf  stuivers 

(afgekort) 

Jan  Smids steed       1 floreen  fijf  stuivers   

,, 

Rijck Lolle weduwe steed      1 floreen  fijf  stuivers   

,, 

Jan Claes zoon gleasmakers steed     1 floreen  fijf  

stuivers.  ,, 

Jaspar Schelte zoon sreed van Jouke Jouke zoon  wege  1 floreen  fijf  stuivers   

,, 

Julius van Botnia        1 floreen  fijf  stuivers   

,,  

Lieuwe fervers steed       1 floreen  fijf  stuivers   

,, 

Jw Jan Lamberts steed      1 floreen  fijf  stuvers    

,, 

Neel wijtze zoon steed      1 floreen 

Amelij van Farvuo  (Verfou)     vi floreen 

Marten Rijntze zoon steed met het huis     1 floreen  fijf stuivers 



 

 

Wijbe Reins steed       xxiiii stuivers  

Counira hubets steed       1 ½ floreen  

Counira hubets steed       xxiiii stuivers  

      Summa 43 floreen vij (=5 /12)  stuivers   

 

 

 

 

BLAD 8 

 

  Het beste linwerck, soe van tafel goed, servietten, lakenen, 

  handdoecken ende webben in t sael bevonden in die spine met 

  Ruijten, nae het west toe. 

 

Een paar brabantsteeck lakenen van tien ellens, met twie set kussens slo =  

pen, ende twie orkussens slopen, met een handdoek van brabants steeck . 

Een paar platwerck snedenwerck lakenen van tien ellens met twie paer snedenw –  

erck orcussens met een handedoeck van Snedenwerck 

Een paer platwerck lakenen pellen, met twie orkussens ende een handdoeck van  

         gelijcke 

Een paer draeijdwerks lakenen van x ellens met een paer orkussens van gelijcke 

Fier paaer brabants sterck laken van 7 ellen met 7 orcussens van gelijcke 

Drie paer platwerck lakenen van soeven ellens 

Ses paer swarte lakenen van 7 ellens  hierin is een paer rondom benaijt . 

Twie paer orkussens met golde boorden rondom. 

Twie paer set kussens rondom met strepen ende van binnen met wapenen 

Twie paer roode kussens rondom benaijt 

Fijf paer slechte swarte kussens 

Fier swarte handdoecke drie met strepen ende één sluickt  

Fijf fine pavij tafelelakenen soe lang soe kort ende drie dosij[n] servietten met  

    drie handdoecken van gelijcke werck. 

Fijf weneedsche tafellakenen soe tamelick lang ende negen ende dartich servietten 

    met twie handdoecken van gelijcken werck 

Een lang schaeckte tafel laken met fijf ende dartich servietten ende een handdoeck 

    van gelijcken werck, oeck met een dozijn enkel schaekte 

servietten 

Twie ende twintich servietten van weneedsche warck in die ranck 

Een damasten bauwets kleed. 

Een web van fijn Rosencrans tafellaken, groet zijnde drie ende dartichste halve  

    ellen ende twie ellen ende anderhalf feerndel breed 

Drie ellen fijn pavij tafellacken, ende twie ellen ende een feern breed.  

 

 

BLAD 9 TEGENOVER VORIGE PAG 

 

Een web doptijs guelkens rond pavij werck een ende feertich ellen lanck  

    ende twie ellen breed. 

Sestien ellens min een feerndel fijn linnen slecht doeck 



 

 

Een stuck doecks van achte halve ellen. 

Een stuck lakens doeck van zeste halve ellen scherp  

Een stuck lackens , (   ?    ) wat ronder van soeven ellens ende een ferndeel scherp 

Achte halve ellen rond laken an twie stucken. 

Een web van een ende t sestich halve ellen rond zijdoeck.  

 

     Het dagelijcxs linwerck.   [ leeg]  

 

 

BLAD 10        BLAD 5? 

 

    Register van het voirschreven sterfhuijs befonden 

    op die kameren. Ten eersten op die  

    voerkant. 

 

Item een niew bed met een niew poel ende een niew Wijtlinck ende drije  

niewe dekenen met klein hollants fuer, die eene met blauwe aermen ende met 

geele felden, ende die ander twee met rode rosen ende geele ruijten, met een  

spaensche deken, ende rondomme met nieuwe grune en rode gardinen ende met 

alsulcke robatten, ende een nieuw tapeet spreed daer op.  ~  

 

Item een paer grote bettogen, nieuwe set kussenen, met een paer kleijne toe sweten 

ende noch een paer nieuwe voorsteijnen kussenen ijnderteeck. 

Item twalijf bankers kussenen die ses daer af met heerma wapen ende die ander  

ses met Lijauckema wapen.  

Item een bauwet. 

Twie frouwen stoelen met een mans stoel. 

Een tafel. Een puijster met het wapen van Oostenrijck. 

 

    Up die middelkamer ~ 

Up het groet bedsteed een niew bed met een nieuw poel (peul, pel) ende een wytlinck, 

ende 

up het kleijn bedsteed oeck een niew bed ende poel ende wijtlinck 

Twie kleijne wuijtsneden dekens met klein hollants fwer (fuuer) ende noch een nieuw  

blauwe deken met klein hollants fwer ende noch oeck een olde grote blauwe  

deken ende noch een meest nieuwe blauwe deken. 

Item twie nieuwe groote setkussens van Bettooch, ende noch een paer bettooch  

kussenen een weijnich kleijner 

Item noch een paer olde bet toochs kussenen middelbaer. 

Item drie paer voerstenen inderteecks kussenen die wat kleijner zijn. 

Item drie growe stoolkussens met rosen ende heerma wapens  

item drie mans stoelen waer af die twee met fijerstallen ende dander met drie stallen  

           zijn 

    Een tafel. 

Twie bedsteden met blauwe gardinen.  

 

BLAD 11 TEGENOVER VORIGE 

 



 

 

    Up die darde kamer die die  

    knechte kamer heet      ~   

 

Twie bedden met haer poelen ende wijtlingen. 

Item vijff dekenen waer af die twe rode lakens dekenen zijn ende een met  

aermen, half groen, half blaw, ende noch een met sterren half groen half rood 

ende noch een met spegelen. 

    Up die kraeck   ~ 

 

Item twie bedden het een nieuwer als het ander met twie wijtlingen  

       ende  poelen 

Drie dekenen ende een old Spaensche deken op Gerrolt Kammingha bed, 

die eene met rode stroock, swart ende rode armen, die grond geel. die ander met 

half gronen ende half rode armen. Die darde met rode rosen ende rode crusen ende 

een geel grond. 

Up het ander bed een old gefoerde tapeet met een olde deken 

Twie bettochs kleijne kussenen 

Item an [ om?] elke bed twie blauwe gardinen, 

Een grote Deventer stoel. Drie frouwen stoelen 

Drie groene kussenen. Een old kussen van Jhesus Maria   

Twie trifueten ende een trifuet achter met een leen, ende een klein frouwen  

stoel, met een opslagen tafel. 

 

    Up die grote stoof. 

Item een nieuw bed met een poel ende een wijtlingen Een hamborger deken met klein 

hollants fwer ende een niew deken met rode rosen ende die grond blaw met een rode 

streeck an die kant, ende noch een met rode  

ende grune harten ende armen; die grond geel met klein hollans fuer ende een  

rode streeck ende noch een rood lakens deken met hollans fuer ~ 

Noch een niew Spaensche deken  

Item fier paer bedteeck set kussens, ende twie paer nieuwe versten*en kussens    * n=v?   

met een gued tafel. 

Tem rode gardinen ende rode robatten met t bedtsteedt 

Ses Banck werfs kussens met met meerkatten (??) 

Fier hoepte stoelen sonder berk leenen ( rugleuning) ende twie frouwe stoelen met 

bercklaene(n). 

 

     

    Up Stiens  [ op, in de stins, donjon weertoren?]  

Item een nieuw bed met een nieuw poel ende wijtling  

Een nieuw deken met rode granaten appelen ende koppen die grond geel,  

      met kleijn hollans fuer. 

 

 

BLAD 12 DUBBEL met 13 

 

Noch een niew deken met rode rosen ende sterren, die grond groen met een  

rode stroeck. 



 

 

Noch een niewe Spaensche deken 

Een paar nieuwe bettogen set kussenen met een paar legkussenen. 

Twie paar nieuwe voorstenen kussenen. 

Een ledekant die welcke is rondtsom met rode ende geele geschakeerde gardin =  

en ende rabatten  ende het spreed gelijck. 

Soeven legwercks kussenen met Kammingha ene herema wapen 

Twie grote banck wercks kussenen daer Sint Juriaen met Lijauckema wape =  

ns op staen. 

Een kussen daer Sint Marten ende Sint Hubert op staen. 

Twie witte ijseren branders. 

Een lang tafel spreed met geele harten op een blauwen grond. 

Twie mans stoelen met fierstallen  

Twie frouwe stoelen met popelen stro. 

Een grote tafel met draijde fweten met noch een schabel met wuijthalen. 

Drie harnaschen met een rincckraech drie helbaerden ende drie sweerden.  ~ 

 

    Op die knechte kamer 

Een old bed met een poel ende wijtling met drie olde dekenen. 

Op die poorts kamer een bed met drie dekenen ende een tafel met een rijsen stoel. 

 

    In die nieuwe kamer beneden 

Een niew bed met een poel ende wijtling. 

Een niew Spaensche deken. 

Een deecken met rode ruijten ende blommen met een blauwen grond ende een blauwen 

       streeck met hollansche fuerlaken. 

Een Hamborger deecken met foegelen ende een blaw stroek met hollansch fuerlaken. 

Fier bedtoock kussens die twie wat groter als die twie. 

Een lidekant met een groen spreed met sijde parsement ende gardinen met rabatten. 

Een groen tafel spreed groen op groen, met noch een tafel spreed met fier bloem –  

en , ende een rondeel in die middel op blaw grond. 

Ses grote groene kussens  ende ses klene Damasten kussens. 

Ses grone (grove ?) stoelen soe groet soe klein met twee trifoten ende twie schabellen. 

Een lang wuijtgeslagen tafel. 

     

    In het sael. 

Twalef nieuwe leg werckte kussens met Kammingha ende Heerma Wapenen. 

 

BLAD 11 TEGENOVER 12 

 

Tien olde legwerckte kussens met roosen. 

Een old groen tafelkleed van fijf ellen ende een feerndeel 

Ses deventer stoelen, drie groten drie kleinen. 

Fier hoepte stoelen sonder laenen. (leenen, leuningen?) 

Twee frouwe stoelen met leenen  

Een linwercks pars. 

Drie fine brood korfuen  (korven) 

Een puister met een aensicht . 

Een lang wuijtgehaelde tafel met een fiercante groen tafel . 



 

 

Twie knevel stocken. 

 

     Het IJserwerck 

 

Twie branders met meske randen 

Fier braad pannen twie grote twie kleine. 

Een ijseren pan met een langen steel. 

Fijf roosters 

Fijf lange hoegelen (?) met een anhang 

Fijf spitten met een fisch spit. 

Fier potselen. 

Drie schuemspanen 

Drie ijseren lepelen 

Twie fleeschforken. 

Twie hackmmessen 

Ses snuters.  

Drie schoffelen twie kleine een groot 

Twie ijseren branders op het stiens. 

Soeven tangen. 

Fier ijseren potten die minste van drie halve kannen. 

Een lang ijser. 

Fier yseren foeten tot die mesken branders. 

  

    Het tinwerck in die koecken befonden 

 

Drie dosijn ende fijf tinnen platteelen soe groot soe klein ende algemerkt me[t] 

kammingha ende herema wapen behalven een klein ende een groot 

Drie dosijn tinnen tafelborden die fijf ende twintich met kammingha ene herem[a] 

wapen gemerckt ende die elve met Herema wapen allein  

Twie beckens met twie lampetten gemerckt beijde met kammingha ende herem[a] 

          wapen 

Ses mostard fassiren (?) ende drie kleine platteelkens. 

 

BLAD 14  

 

acht koppen soe groet soe klein 

eld moesschuttels 

negen waterpotten 

Fier kleine tafelbordenom boeter op toe setten 

Een half kanne, een mengelen ende een ferndelke 

Fier tinnen beeckerkens 

Een tinnen kom met twie ooren 

Fier tinnen solt faten  

een moster pot 

Twie water tasschen met twie kommen 

 

    Tinwerck befonden in een groot kiste in t sael 

 



 

 

Fier platteelen van van die olde werld drie grote ende een kleiner 

Een half dosijn engelsch fijn van fier pond.  

Noch ses van drie pond willich 

Negen van 3 pond, wat min. 

Acht van darde halve pond. 

Negen van twie pond 

Drie dodijn tafelborden min drie 

een dosijn mostert sassinen (saffiren ?) met alderleije tinwerck niet bescreven 

 

    Het koper ende meskenwerck in t heele huijs. 

 

Een half tonne ketel. Een fierders ketel. 

Drie half fierders ketels oft een weinich min. 

Noch drie ketels elk nae ander 

Drie guelcke goetlingen elk nae ander wat kleiner 

noch ses kleiner goetlingen elck nae den ander  

Een lange goetlijncx pot. Een platte goetlincx pot 

Een groot coperen pot van vier omkannen 

Twie potten van een omkan ofte een weinich minder. 

Fijf coperen potten ijtlicke wat groter dan een halfkan ijtlicke kleiner. 

Drie koperen potten van mengels wel soe wel 

Twie nieuwe coperen pannen. Noch een mengels coper pot met een bierpot. 

Twie eernen (koperen) emmers 

Soeven mesken potdexels elk nae ander. Twie mesken fuertesten met een c….? 

Een mesken doerslach. Fier mesken luchters met mesken steelen 

 

BLAD 15         

 

 

Fijf mesken luchters met holten steelen. Een mesken fuirbecken. 

Een mesken fijsel met een steel. Drie mesken kandelaers met twie pijpen. 

Een blaker sonder pijp Tien mesken kandelaars. Drie blakers twie grote een kl[eine] 

Twie grote roesen, twie kleine roesen. Twie paar mesken branders. 

 

    In die kleine kamer bij die koecken 

 

Een halfsleten bed met een poel ende een niew wijteling met fier versteinen kussens 

Twie gardinen van groen ende roed met alsulcke rabatten ende spreed. 

Een spaensche deecken 

Een deecken met foegelen, die grond geel roed ende groen merreitten stroock 

Vijf olde kussens met Lyauckuma Wapen 

vijf witte hoepte steolen drie mannen twie frouwen een klein kinderen witte stoel  

Twie hoge grone mans stoelen met tralien 

Een siclebanks bed met een poel ende een wijteling ende drie bode deeckens 

Noch een sieclebancks bed met een poel ende een wijteling. 

Een puijsterke met drie kleine scharmen 

Een kleijne uit haelde tafel schabel. 

Noch in die koecken een bed met een poel, twie deeckens ende een old wijteling. 



 

 

 

 

    Sekere penningen befonden in het  

    sterfhuijs van Salige Minno Kammingha hoe hooch 

    die geëstimeert zijn geweest. 

 

Negen Dubbele rosenobelen 'tstuck     x flor (ijnen)    [ = waarde 

per stuk] 

Twie Oestenrijckers       x     ,,   ,, 

Trie Dubbelde dubbel ducaten    vi   ,,   ,, 

Twie ende twintich Rosenobelen met fier halve   iiii  ,,  (= 5    ) ,, 

Een hendricus nobel       iiij  ,,    (=41/2) ,, 

Sex ende twintich dubbelde ducatten    iii   ,,   ,, 

Een ende tachtentich Angelotten    iij   ,,    (2 ½ )  ,, 

Twie ende fijftich golden realen    iij   ,,    idem 

Eelve niemweesche ducaten     iii   ,,  

Een langerock       iii dalers, (of 3x 30 str = 3 fl. 

6 str.) 

Negen golde leewen      ii flor min 2 str (=  54 str) 

Een ende twintich pistoletten     xL   flor (= 40fl) 

vijf lange crusen       ij flir (=1 ½ fl) 

 

BLAD 16  ENKELZIJDIG 

 

Acht enkele ducaten       i j floreen   (=1 ½ )  [ waarde 

1 ½ fl] 

Twie hondert ende achtendetwintich soe keijsers soe  

     engelsche kronen i j floreen    ( ,,   ,, ) ,, 

Golde enkele realen twie hondert ende twie ende twintich xxxv stuvers  ,, 

Acht ende twintich inkele monte guldens   xxxv str   ,, 

                   Hier onder sinnen gerekent fijf rijcke guldens 

twie ende fijftich philippus guldens    1 floreen    (was later 25 str; flor was 

28st) 

Drie Dubbele philippus guldens    ii floreen 

drie hollansche Riders      Lii stuvers  ( is rider =16 str) 

Een saluijt met een schutien     i j  floreen = 1 ½ florijn 

Twie ende feertich riders     xxiiii strs 

Tien Embder ende Deventer guldens    xxii   strs 

Dertien Enckele keijsers guldens    xxii   strs 

Drie ende dartich horntzes guldens    xii     strs 

Twie bersch  (Bergse?) guldens    xi      strs 

Fier knap koecken      ix      strs 

Twie ducaten       i j florenen   ( 1 ½ flor.) 

Een andries gulden       xxx v strs 

Een Enkele gulden       xxx iiii  strs 

 

 

    COPIA 



 

 

 

Wij ondergeschreven (en) als Frow Eduard van Hoxwier van wegen Lutz van 

Kammingha ende ick 

Gerrold van Kammingha voer mij suelfst , als erfgenamen van  wijlen Minno van 

Kammingha  

onse lieve vader, bekenne ontfangen toe hebben van  het voirschreven sterfhuijs Wuijt  

handen van Watze ende Rienck van Kammingha als oomen, die somma van drie dusent 

een 

hondert ende ses ende twintich golde guldens (die gulden gerekent op achte ende twintich  

stuver Brabants, met fier stuvers ende een blanck soe an gold soe an sulver, Welcker  

penningen wij Gerrold ende Lutz van Kamingha voirschreven hebben gedeijlt onder ons  

ende elck die helft tot ons genomen, ende dat in presentie van Juffrow Doed van  

Roorda als muie van die voorschreven erfgenamen. Oorconde desses hebben Wij Frow 

Eduard  

van Hoxwier van wegen Lutz voirschreven ende ick Lutz voirscreven voer mij suelfst 

sampt ick  

Gerrold van Kamingha die met onse handen ondergeschreven, ende ick Doed 

voirschreven 

als tuijgh (getuige)  Actum Franiker den iii Martij anno 1571         Onder stond 

geschreven  

 

Gerrolt van Kamingha     IJedwer van Hoxwijer 

         Lutz van Kamingha 

         Doed Roorda 

  

 


