
Het bezit van de ‘ketter’ Johan Pieterssoen 

Meester Johan Pieterssoen, brouwer te Delft, bezit: 
-  een huys, erve ende brouwerie ghenaempt het Houffijsser aan de Voorstraat 
achter de Oude Kerk; het huis is bewoond door zijn vrouw en kinderen voor 100 l per 
jaar; 
- zeecker cleyn huysken, aan de Brouwersdijk, naest de Cellebroers, verhuurd aan 
Neeltgen Antoniusdr, spinster ofte naister, voor 14 l (later wordt het verhuurd aan een 
brouwer voor 13 l). Luydt Willemsz [in het Quoyer van de 100e penning staat hij 
genoteerd voor 150 L, [waert in Montfoert, heeft in 1558 van Johan Pieterss een huis 
gekocht aen de noortzijde vant Marctvelt tot Delft voor 1400 L, te weten 100 car.g. 
ghereedt ende 100 car.g. tsiaars boven zeeckere 5 schellingen vls. Ende 5 dueyts 
tsiaers daerop staende; er resteren in 1569 nog 3 termijnen.  
- De moeble goeden ende huysrade van Johan Pieters, opgetekend in de inventaris 
van de schout, is getaxeerd op 40L 17 s 6 d, in welcken voors. Inventaris buten de 
voors. Prieringhe, als daer nyet inne begrepen, bevonden werdt ghementioneert te 
zijn gheweest, dat den eersten septembris ao 1567 in de brouwerie ghebrouern was 
ende ghestort naet aendienen vant jonckwijff 34 zacken mout ende 12 zacken terwe; 
item dat in der voors. Prijseringhe niet begrepen en es 4 hoet hops ende eenighe 
haverdoppen, iten 16 voer hoeys ende een deel steencolen, welke goederen voor de 
besoigne van de commissarissen verstroeyt waren en waarschijnlijk door de vrouw in 
hare notruft ofte in affcortinghe van haer portie ghebesicht zijn, dus: memorie.  
- Item soude noch wel te presumeren staen, dat de voors. Mr johan pieterszoen ende 
andere voirgaende ende naevolghende personen van gelijcke qualiteyt, als doende 
handel van brouwen, coren copen ende dierghelijcke neringhe ofte comantschappe, 
compteren ofte resteren souden zeeckere schulden ende weder daertegens 
schuldich souden zijn; maar de commissaris vond daarover niets geregistreerd of 
bekend gemaakt, twelck bij avonture ter plaetsen daer de biersteeckers ofte 
schuldenaers woenen, ghedaen ofte nyet ghedaen soude moghen wesen, daer 
desen ontfanger nyet aff en weet te spreecken.  
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