Rechterlijk Archief van Hillegom
inv.no. 4
door
H.J. van der Waag
Dit deel loopt van 16-05-1704 tot en met 10-02-1721 en is voorzien van een eigen index. De
bewerker heeft - zoals gebruikelijk - zoveel mogelijk een zelfde schrijfwijze aangehouden,
zulks ivm de indexering. Voor de juiste schrijfwijze raadplege men het originele register.
1. 16-05-1704. Jacobus van Hagerbeer verkoopt Hendrik de Keijser een lijfrente tlv verkoper
van 240 gld per jr tlv het gemene land van Holland en West-Friesland ten comptoire Haarlem
van 02-06-1692, voor 1000 gld.
2. 30-05-1704. Bruin van der Bijl als last hebbende van zijn moeder Annetie Biesen verkoopt
Jan Pieterszn. Vlaanderen een huis en erf met schuur in het dorp, belend ZO Frans Corneliszn.
Turfboer en Dammis Achiaszn. van Dijk, ZW dezelfden, NW de Heerweg en NO Claas
Jacobszn. Claverweyde, voor 260 gld waarvan 100 gld gereed. Schuld geroyeerd 30-04-1738.
3. 30-05-1704. Anne Florisdr. weduwe Engel Maartenszn. verkoopt Jan Janszn. Slingerland
mede wonende alhier een huis en erf met een huisje of kot daarbij met een tuin tezamen ruim
1 morgen, belend ZO de Heerweg en Claas Dirkszn. ‘s-Gravemade, NW Dirk Janszn. Croon
weduwe, ZW de heer van Zwieten en NO de gemene laan die gebruikt wordt door de weduwe
Croon, de erfgenamen van Jacob Joostenzn. en Jan Hendrikszn. Molesteeg en nog een
strookje land van 5 1/2 roe met de halve Vinkensloot, belend ZO de Vinkensloot, ZW de
gemene laan, NW Jan Hendrikszn. Molesteeg en NO Cornelis Reyerszn., voor 1200 gld
daarvan 700 gld gereed en 500 gld op een custingbrief.
4. 30-05-1704. Volgt schuldbrief van 500 gld met hypotheek op het gekochte. Afgelost 18-031707.
5. 27-09-1704. Wijnand Mens en Dirk van Heemstede als curators in de insolvente boedel van
Mr Willem Blauw den ouden verkopen Mr Daniel van Genegen advocaat te Amsterdam 12
percelen als eerst een blekerij met huis en tuin alsmede 3 hoekjes land tezamen groot 1940
roe, nog een tuin van 3 percelen groot 1371 roe, een perceeltje uit de Vrouwencroft groot 314
roe en een stukje land aldaar van 451 roe, een tuin aan de Heerweg van 890 roe, een tuin
aldaar groot 605 roe en een van 640 roe, een tuin van 460 roe, een tuin genaamd de kleine nol
groot 337 roe, een tuin van 1070 roe, een dito van 1252 roe en het duintje genaamd Treslong
duintje met een tuintje groot 228 roe, nog 4 morgen land, alles liggende tussen de Nyssen en
de Pastoorlaan, belend aan beide voorsz. lanen, voor 11290 gld.
7. Volgen de verkoopvoorwaarden van het voorsz. onroerend goed.
11v. 28-11-1704. Jeroen Pieterszn. van der Veldt verkoopt Jacob Jacobszn. van de Waart
wonende Noordwijk een yker schuit van 10 last met tuigage etc., voor 270 gld.
12. 03-02-1705. Gerrit Willemszn. Heemskerk weduwnaar Ariaantie Aryensdr. van
Warmenhoven en Ary Janszn. van Velsen meerderjarige zoon van Jan Willemszn. van Velsen
en de voorsz. Aryaentie Arensdr. beiden z.g. mitsgaders Cornelis Leendertszn. Alkemade en
Frans Aalbertszn. Croon testamentaire voogden over Willem Gerritszn. Heemskerk
minderjarige zoon van Gerrit en Ariaantie verkopen Dirk Claaszn. ‘s-Gravemade en Maarten
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Corszn. Langeveld voogden over de 2 minderjarige kinderen van Claas Claaszn. ‘sGravemade en Guertie Corsdr. Langeveld beiden z.g. met name Maartie Claasdr. ‘sGravemade en Neeltie Claasdr, 's-Gravemade 2 stukjes zo wei- als hooiland gelegen naast
elkaar aan de Elsbroekerlaan, tezamen groot 4 morgen 3 roe, het eerste belend NO de voorsz.
laan, ZO het volgende stukje, NW de baljuw Dierquens en ZW de grote sloot en het andere
belend ZO Jan Six, ZW de vaart, NW de voorsz. Dierquens en NO de Elsbroekerlaan, voor
2095 gld, daarvan 1795 gereed en 300 gld met een custingbrief.
13v. 03-02-1705. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte. Afgelost 30-05-1711.
14v. 03-02-1705 met schepenen van Vennep. Cornelia Jansdr. weduwe Claas Claaszn. ‘sGravemade met Willem Corneliszn. Vis en Dirck Claaszn. ‘s-Gravemade, Cornelis Gerritszn.
‘s-Gravemade en Jan Aryenszn. ‘s-Gravemade gezamenlijk voogden over de 5 minderjarige
kinderen bij Claas Claaszn., nog de voorsz. Dirk Claaszn. ‘s-Gravemade en Maarten Corszn.
Langeveld als voogden over Maartie en Neeltie Claasdr. ‘s-Gravemade, voorkinderen van de
meergenoemde Claas Claaszn. bij Guertie Corsdr. Langeveld zijn eerste vrouw verkopen, Ary
Willemszn. Erffoort marktschipper van Hillegom op Haarlem een huis en erf met hooiberg en
boomgaard alsmede 7 stukken zo hooi- als weiland gelegen aan elkaar onder Vennip en een
klein gedeelte onder Hillegom groot 7 morgen 426 roe, het 1e perceel belend ZO de
verkopers, ZW de erfgenamen van de heer Valk, NW de Heerweg en NO juffrouw de Leeuw,
het 2e perceel belend NO juffrouw de Leeuw voorsz. en Jan Hendrikszn. Molesteeg, ZO de
Haarlemmermeer, ZW Willem Molesteeg en de Abdij van Rijnsburg en NW de verkopers q.q.
voor 5625 gld als 2812 gld 10 st gereed en de rest dmv een custingbrief te betalen als de
jongste van de kinderen 25 is geworden of eerder huwelijk.
16v. 03-02-1705. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte. Afgelost 23-02-1707.
17v. 03-02-1705 met schepenen van Vennip. Floris Huibertszn. Elstgeest en Trijntje Lourisdr.
zijn vrouw zijn schuldig Simon Pieterszn. van Bourgogne 200 gld wegens geleend geld met
hypotheek op haar huis en erf gelegen bewesten het dorp van Hillegom, belend ZO de
Heerweg, ZW Pieter van Schagen, NW de Vinkensloot en NO Dirk Claaszn. ‘s-Gravemade
en 955 roe in Vennip, belend ZO de diaconie, ZW de Vennipperlaan, NW de heer Heijman en
NO de Leek.
18v. 03-02-1705. Pieter Printe voor hem zelve en Ary Croon en Claas de Wit als last en
procuratie hebbende van de erfgenamen van Jacob Gerritszn. van Bourgogne verkopen Gerrit
van den Bos wonende alhier 3 morgen 75 roe weiland gelegen aan de Weerlaan, belend ZO de
verkopers q.q., ZW de Weerlaan, NW Willem ‘s-Gravemade en NO de Meer, voor 680 gld
waarvan 340 gld gereed en 340 gld op een custingbrief.
19v. 03-02-1705. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte. Geroyeerd op 08-041732 door Agatha Croon meerderj. dr., Jacobus Croon, Cornelis Branger voogd over de
minderjarige kinderen van Adriaan Croon en Anthony van Bemmel en Willem Roos als
gemachtigde van de erfgenamen van Claas de Wit.
20v. 01-03-1705. Claas Jacobszn. Claverweyde wonende Heemstede verkoopt Cornelis Vis
hospes in het rechthuis alhier 3 morgen 2 hond land aan de Weerlaan, belend ZO Cornelis
Ascaniuszn. van Sypesteyn, ZW de voorsz. Weerlaan, NW Willem Maartenszn. ‘sGravemade en NO de Leek, voor 915 gld.
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22. 06-05-1705. Willem Corneliszn. Vis wonende alhier schuldig Huig Corneliszn. van
Moerkerken 400 gld wegens geleend geld met hypotheek op zijn huis en erf gelegen in het
dorp, belend ZO de Heerweg of houttuin, ZW de Molensteeg en NW en NO de weduwe van
Jan van den Bos. Afgelost 10-02-1710.
23. 20-05-1705. Wijnand Mens en Huig van Moerkerken als curators van de boedel van
Marytje Dirksdr. weduwe Jacob Jacobszn. de Vlieger verkopen Willem Maartenszn. ’sGravemade een huis en erf met tuin tezamen 70 roe gelegen op de hoek van de
Vennipperlaan, belend ZO en ZW de kinderen van Jacob Jacobszn. de Vlieger en Dammis
van Dijk, NW de Heerweg en NO de Vennipperlaan, voor 370 gld.
24. 29-07-1705. Bruin van der Bijl wonende alhier verkoopt David Beuns wonende Haarlem
een tuin gelegen in Baltens Croft groot 730 roe, belend ZO Willem Six, ZW de Pastoorslaan,
NW Willem ‘s-Gravemade c.s. en NO de lange akkers, Dirk Hendrikszn. Croon mitsgaders
Jan Corneliszn. Blij, alles volgens de oude brieven, daarvan de jongste is van 16-09-1700,
voor 1240 gld.
25. 03-08-1705. Jan Moerkerken bode alhier handelend uit kracht van een schepenvonnis
geobtineerd bij Dammis van Dijk tlv Gerrit Mattheuszn. Lindenburgh van 14-01-1705
verkoopt Krijn van der Sloot molenmaker te Amsterdam de windkorenmolen malende tarwe
en rogge op de Grafelijkheidsduinen, belend rondom de Grafelijkheid, belast met een
jaarlijkse recognitie van 2 gld, voor 2830 gld als 1415 gld gereed en 1415 gld op een
custingbrief.
26. 03-08-1705. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte. Afgelost 16-05-1706.
27. 11-10-1705. Seeger Leendertszn. van Eijck gehuwd met Guertie Meesdr. Langeveld
wonende Rijnsaterswoude verkoopt Cornelis Teuniszn. de Boer wonende alhier een huis en
erf gelegen in het dorp, belend NO Dammis van Dijk, ZO Willem ‘s-Gravenmade, ZW de
voorsz. ‘s-Gravemade en NW de Heerweg, voor 225 gld.
28. 14-10-1705. Matthijs van den Heuvel makelaar wonende Haarlem als last en procuratie
hebbende van Pieter Killiaen verkoopt Mr Jan Bennebroek en Pieter Geesteranus een
schuldbrief van 150 gld daarop 20 gld is afgeschreven, waarvoor verbonden is een huis en erf
in de Vestensteeg binnen Haarlem op de hoek van de Veste, belend aan de ene zijde Seger
Pieterszn. sleper en aan de andere zijde het huis van Louris Janszn. zo de brief door Antony
Willemszn. tbv Petrus en Catrina Leyenaar op 08-02-1684 voor schepenen van Haarlem is
gepasseerd, welke brief verkoper is aangekomen bij scheiding met zijn broer gepasseerd op
28-02-1702, als mede erfgenaam van Adriaan van Berckenrode, voor 130 gld.
29. 13-11-1705. Antje Cornelisdr. weduwe Pieter Simonszn. Bronsgeest wonende alhier
verkoopt Jacob Jacobszn. de Vlieger de opstal van een huis en schuur staande op de grond van
de heren van de rekeningen door Bronsgeest op 01-02-1669 in erfpacht aangestaan, voor 8 gld
per jr, groot 400 roe, gelegen op de hoek van de Beeklaan, belend ZW de Beeklaan, NW
Cornelis Gerritszn. ‘s-Gravemade en voorts de Grafelijkheid tegen de erfpacht van 8 gld.
30. 03-01-1706. Anna Jansdr. weduwe Dirk Janszn. Croon verkoopt Jan Dirkszn. Croon haar
zoon wonende beiden alhier een huis en erf met boomgaard en tuin, eertijds een teelcroftje
geweest, groot 1 morgen, belend NO Willem Janszn. Bierman en Marytje Jacobsdr. van
Bouckhoutte, ZO Marytje Jacobsdr. met haar leen, ZW de heer van Zwieten en NW Levina
van Vrijbergen en Willem Janszn. Bierman, voor 1500 gld.
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31. 03-01-1706. Anna Jansdr. weduwe Dirk Janszn. Croon verkoopt Antje Dirksdr. Croon
haar dochter een huis en erf gelegen in het dorp, daarin verkoopster woont, belend ZO de
Heerweg, ZW de weduwe van de secretaris Mens, NW het Kerkhof en NO het Kerkepad,
voor 750 gld.
32. 19-03-1706. Mr Jan Groenhout en Mr Jan Bennebroek wonende Haarlem als executeurs
van het testament van Mr Nicolaas Valk verkopen Simon Joostenzn. van Diest wonende
alhier een schuur met tuintje even buiten het dorp, groot 50 roe, belend ZO de Heerweg, NW
de halve Vinkensloot en NO Cornelis Reyerszn. Decker, voor 150 gld.
33. 08-05-1706. Mr Willem Six oud schepen van Amsterdam verkoopt Mr Daniel van
Genegen 567 roe weiland eerst een tuin geweest genaamd Jans Crogt lest gebruikt door
Daniel Camby, belend ZO de Heerweg, ZW de Pastoorslaan, NW Dirk Hendrikszn. Croon en
NO Frederik Willem van Loon, voor 700 gld.
34. 08-05-1706. Dirk Hendrikszn. Croon verkoopt Lieve Geelvinck oud schepen van
Amsterdam de opstal van een huis, schuur, paarde- en koestallen mitsgaders spoel- en
waskamer, bewoont door Andries Croese die daarin de blekerij exploiteert gelegen achter het
oosteinde omtrent de grafelijkheidsduinen op de grond van de koper en zulks rondom belend
de koper, voor 1750 gld.
35. 16-05-1706. Pieter Prince en Aaltje Gerritsdr. van Bourgogne mitsgaders Aalbert Mooij
en Adriaan Croon als testamentaire voogden over de minderjarige erfgenamen van Maria
Gerritsdr. van Bourgogne z.g. wonende Haarlem verkopen Dirk Hendrikszn. Croon 5 morgen
weiland gelegen aan de Weerlaan, belend ZO de erfgenamen van Jan van den Bos, ZW de
Weerlaan, NW Willem Maartenszn. ’s-Gravemade en Gerrit van den Bos en NO de Leek,
voor l725 gld.
36. 25-05-1706. Willem Joostenzn. van Diest verkoopt Claas Willemszn. Langeveld de opstal
van een huis en schuur op de grond van Maria van Loon weduwe van de pensionaris
Valkenburgh gelegen omtrent de Vosselaander watering, belend rondom de vrouwe van
Valkenburgh. Voldaan met een schuldbrief van 600 gld.
36v. 25-05-1706. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte. Afgelost 29-06-1706.
37v. 13-01-1707. Willem Vis verkoopt Cornelis Vis zijn broer wonende beiden alhier een
huis en erf met tuintje gelegen op de hoek van de Molensteeg, belend ZO de Heerweg of
Houttuin, ZW de Molensteeg en NW en NO de weduwe van Jan van den Bos, belast met 400
gld tbv Huig van Moerkerken vlgs de brief van 06-05-1705, voor 850 gld boven de belasting.
38v. 20-01-1705. Willem van Harpen schuldig aan Gerard Bicker van Zwieten 100 gld
wegens achterstallige huur van de boomgaard genaamd de Boon Crogt met hypotheek op zijn
huis en erf met tuintje gelegen in de Pastoorslaan, belend ZO de erfgenamen van de heer
Kannenburgh, ZW Cornelis Vis, NW de weduwe van Jan Robol en NO de Pastoorslaan
voorsz. Afgelost 12-08-1707.
39v. 25-06-1707. Dammis van Dijk verkoopt Jan Pieterszn. Vlaanderen een huis en erf in het
dorp, belend ZO de Heerweg, ZW Willem Bierman daar de heining tussen beide staande door
de koper moet worden onderhouden, voorts met een gemene muur volgens zekere contract
tussen de eerste eigenaar van 09-02-1660 en in de oude brief van 20-02-1668 opgenomen,
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belend NW de weduwe van Leendert Bruinenzn. van der Bijl en NO Bruin van der Bijl, voor
500 gld.
40v. 09-08-1706. Willem van Harpen verkoopt Bruin Leendertszn. van der Bijl wonende
beiden alhier een huis en erf met een tuintje gelegen in de Pastoorslaan, belend ZO de
erfgenamen van de heer Kannenburgh, ZW de weduwe van Cornelis Vis en de weduwe van
Jan Robol en NW de Pastoorslaan, voor 455 gld.
41v. 09-09-1706. Eva Vogels weduwe van Jan van Grieken wonende Haarlem verkoopt
Catharina van der Meij weduwe Cornelis Vis 3 stukken wei- of hooiland genaamd de Bakkum
en een klein stukje land daar bezijde genaamd het bogje, belend ZO de verkoopster, ZW de
Leek, NW Jan Bennebroek en NO de Vossenlaan, voor 1000 gld.
42v. 01-11-1707. Neeltje Wijckerhelt weduwe Simon van Diest wonende alhier verkoopt
Cornelis Hendrikszn. van Leeuwen een huis en erf met boomgaard, het huis gebruikt als
bakkerij gelegen op het dorp, belend ZO de Heerweg, ZW Bruin Arendszn. van der Bijl, NW
de Wildernis en NO Krijn Gerritszn. Berendrecht en Huig van Moerkerken, belast met 2173
gld 6 st 10 p, voor 576 gld 13 st 6p gereed boven de belasting.
43v. 02-11-1707. Jacob Pieterszn. ‘s-Gravemade wonende op Schalkwijk verkoopt Jan
Pieterszn. ’s-Gravemade zijn broer wonende in de Vogelenzang 1/3e van 2 stukken land het
ene een teelcroft groot 7 hond 93 roe, belend NO de Margaritelaan, NW Claas van der Veldt
c.s. en ZO en ZW de verkoper alsmede een stuk land genaamd de Noordbentwei groot 1326
roe 62 voet, belend NW de Bangsloot, NO Claas van der Veldt c.s., ZO Jan Bennebroek en
ZW de heer Marcelis, belast met een erfpacht van 4 gld per jr, voor 300 gld boven de
belasting.
44v. 25-02-1708. Jan Pieterszn. Vlaanderen verkoopt Gerrit van den Bos beiden wonende
alhier een huis en erf met barg gelegen in het dorp, belend ZO de Heerweg, ZW Willem
Bierman, NW Dirk van Heemstede en NO Bruin van der Bijl, voor 776 gld.
45v. 25-02-1708. Willem Maartenszn. ‘s-Gravemade wonende alhier verkoopt Claas de With
zeilmaker te Haarlem 2 morgen land, belend ZO Claas Claaszn. van der Veldt, ZW de
Molensloot, NW de voorsz. Claas Claaszn. en NO de Vossenlaan, voor 1000 gld.
46. 01-03-1708. Cornelis Ascaniuszn. van Sypesteyn verkoopt Jan Hinlopen postmeester te
Amsterdam 13 morgen 464 roe land gelegen in de Oosteinderpolder omtrent de Zandlaan,
belend NO de vrouwe van Bennebroek, ZO de Haarlemmermeer, ZW de koper en
Vladeracken en NW niet ingevuld, voor 650 gld.
47. 17-03-1708 met schepenen van Vennip. Mr Johan van Groenhout advocaat voor het Hof
van Holland wonende Haarlem voor hem zelve en als voogd over Cornelis Bennebroek
nagelaten zoon van Mr Johan Bennebroek en Agatha Catharina van Groenhout met consent
van de schepenen van Haarlem als oppervoogden van de voorsz. Cornelis Bennebroek, als
geïnstitueerde erfgenamen van Mr Nicolaas Valk verkopen Willem Joostenzn. van Diest
wonende alhier een hofstede gelegen even buiten het dorp aan de Heerweg genaamd Steinfort
met landerijen en boeren huisinge, stalling, boomgaarden, bos en plantage tezamen 7 morgen
458 roe en wel 5 morgen 560 roe in Hillegom en 1 morgen 498 roe onder Vennep, voor 4000
gld.
48. Volgen de voorwaarden van de verkoop.
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49v. 18-05-1708. Dammis van Dijk wonende Heemstede verkoopt Jan Moerkerken bode
alhier een huis en erf met tuintje groot 30 roe gelegen op het dorp, belend ZW de kinderen
van Jacob Jacobszn. de Vlieger, ZW Bruin van der Bijl, NW de Heerweg en NO Willem ‘sGravemade, voor 325 gld.
50v. 05-07-1708. Pieter Dierquens baljuw van den Haag zoon en erfgenaam van Elisabeth van
Bebber laatst weduwe en erfgename van Mr Michiel ten Hoove verkoopt Mr Adriaan Bout
agent van de keurvorst van de Palz wonende den Haag 2 stukken land aan de Elsbroekerlaan,
tezamen groot 3 morgen 426 roe, belend O de Elsbroekerlaan, W Jan Six, Z de erfgenamen
van Claas ‘s-Gravemade en N Ary Janszn. van Velsen, voor 1500 gld.
51v. 19-11-1708. Bruin Arendszn. van der Bijl verkoopt Jannetje Vogelstruys gehuwd met
Frans van Dijk mede wonende alhier een huis en erf met schuur in het oosteinde van het dorp,
belend ZO en NO Jan Moerkerken, ZW Claas Claverweyde en NW de Heerweg, voor 170
gld.
52v. 19-11-1708. Volgt schuldbrief van 100 gld tbv Gerrit Franszn. Poeldijk met hypotheek
op het gekochte. Geroyeerd 15-11-1710.
59v. 19-11-1708. Jan Chiele gehuwd met Marytje Jacobsdr. de Vlieger en Jacob Jacobszn. de
Vlieger de 1e wonende Schalkwijk en de ander alhier verkopen Jan Moerkerken bode alhier
een tuintje van 100 roe, belend ZO Carolus Dirkszn., NW de koper, NO Willem ’sGravemade en ZW Frans van Dijk, voor 130 gld.
50v. 19-04-1709. Pietertje Vechtersdr. weduwe Joost Claaszn. van Diest verkoopt Jan Keyser
wonende Haarlem een huis en erf met boomgaard genaamd de Weligenbergh in het Oosteinde
van het dorp aan de Heerweg, belend ZO de Heerweg, ZW de heer Boreel en NO en NW de
Grafelijkheid, voor 300 gld waarvan 100 gld gereed en 200 gld op custingbrief.
61v. 19-04-1709. Volgt schuldbrief van 200 gld met hypotheek op het gekochte. Afgelost 0705-1714.
62. 28-04-1709 met schepenen van Lisse. Willem Buijs raadspensionaris van Amsterdam als
last en procuratie hebbende van Mr Paulus Buijs zijn vader en Mr Willem Bakker schepen en
raad van Amsterdam zo voor hem zelve en vervangende de verdere erfgenamen van Anna de
Neve in haar leven huisvrouw van Paulus Buijs verkopen Adriaan Bout agent van de
keurvorst van de Palz een huismanswoning met 14 morgen land waarvan 9 morgen onder
Hillegom en 5 morgen in Lisse, belend NO Maarten Akersloot, ZO de wildernis van de heer
van Oud-Haarlem, ZW de koper en NW de trekvaart tussen Haarlem en Leiden, belast met
een erfpacht van 11 gld 10 st per jr tbv de erfgenamen van Cornelis van Sypesteyn en 6 st per
jr tbv de erfgenamen van de heer Doubleth, voor 3100 gld.
63v. 02-05-1709. Willem Maartenszn. ‘s-Gravemade schuldig aan Claas de With zeilmaker te
Haarlem 1000 gld wegens geleend geld met hypotheek op zijn huis met erf en tuin gelegen in
de Backom daarin hij woont, belend ZO de Backummerlaan, ZW en NW Willem Blauw en
NO juffrouw van Grieken alsmede twee huizen naast elkander in het dorp, belend NO
Cornelis Teuniszn. de Baar, ZO de weduwe van Frans Aalbertszn. Croon, NW de Heerweg en
ZW het schuurtje en huisje van Neeltje Florisdr. en nog een tuin of croft groot 400 roe langs
de Pastoorslaan, belend rondom Cornelis Dirkszn. Afgelost 20-06-1726.
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64v. 20-05-1709. Jacobus van der Horst notaris den Haag als last en procuratie hebbende van
zijn vader Gerrit van der Horst als executeur van het testament van zijn moeder Debora van
Abbenbroek verkoopt Mr Daniel van Genegen vendumeester van de admiraliteit van
Amsterdam 2 morgen 4 hond land gelegen aan de Oostenderlaan genaamd de Tilbrugge,
belend NO de voorsz. laan, ZO de erfgenamen van de heer Valk, ZW de Leek en NW de
erfgenamen van Pieter van Geenen, voor 205 gld.
66. 23-07-1709. Willem Maartenszn. ‘s-Gravemade verkoopt Willem Bierman beiden
wonende alhier een huis en erf met tuin gelegen op de hoek van de Vennipperlaan, groot 70
roe, belend ZO en ZW Jan Moerkerken, NW de Heerweg en NO de Vennipperlaan, voor 615
gld.
66v. 23-07-1709. Dezelfde verkoopt dezelfde de helft van een huis en erf met een tuintje
gelegen in het midden van het dorp, belend ZO de Heerweg, ZW de koper, NW Bruin van der
Bijl en NO Gerrit van den Bos, waarvan de wederhelft aan de koper toebehoort, voor 330 gld.
67v. 23-07-1709. Overeenkomst tussen Cornelis Janszn. Bierman als eigenaar van het huisje
gelegen bewesten het huis van de schout Wijnand Mens die toegestaan wordt de muur van
zijn nieuw getimmerte te mogen ophalen op de hoogte van de muur van Cornelis’ huisje en
wel tot een hoogte als door Cornelis aangegeven.
68. 09-02-1710. Ary Willemszn. Erffoort verkoopt Cornelis Aalbertszn. Langeveld beiden
wonende alhier een huis en erf met schuur en stalling groot 22 roe alles volgens de oude
brieven, daarvan de jongste is van 25-05-1677, gelegen in het dorp, belend ZO en ZW Willem
Joostenzn. van Diest, NW Dirk Croon en NO de gemene dorpswerf, voor 1200 gld waarvan
300 gld gereed alsmede met een custingbrief van 900 gld.
69. 09-02-1710. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte. Geheel geroyeerd op1304-1719.
70. 29-04-1710. Pieter Janszn. Langeveld wonende alhier als procuratie hebbende van Mr
Nicolaas Six heer van Wimmenum mitsgaders Margaretha Six, Mr Joan Six zo voor hem
zelve en Nicolaas en Joan nog als voogden over de minderjarige kinderen van Maria Six bij
Mr Daniel Joan Bernard, enige erfgenamen van hun moeder en grootmoeder Margaretha
Tulp, weduwe van Joan Six, Mr Daniel Bernard voorsz. voor zover hem toekomt in de
goederen van zijn zoon Daniel Bernard door het overlijden van Margaretha Tulp
aanbestorven, verkopen Mr Willem Six een huismanswoning met stalling, schuur, hooiberg
en boomgaard of tuin, groot 17 morgen 594 roe, belend NW de duin- of wildernis van de heer
van Oud-Haarlem, NO de gemelde heer en Antje Dirksdr. ‘s-Gravemade, ZO de tochtsloot in
de Elsbroekerpolder en ZW de heer van Oud-Haarlem en Antje Dirksdr., nog 1 morgen 532
roe wei- of hooiland, belend NW de tocht van de voorsz. polder, NO de Zandvaart van de
voorsz. Joan Six, ZO dezelfde en ZW de Molensloot, 585 roe, belend NO en NW Joan Six,
ZO de heer van Oud-Haarlem en ZW de Molensloot, 1 morgen 194 roe land, belend NO
Cornelis Jeroenszn. van Cleeff, ZO eerst een stuk land in de Vennip als eigen, ZW Gerrit
Evenwegh, NW Cornelis Jeroenszn. van Cleeff, de woning genaamd de Oostcamper woning
alsmede de gedeelten van de duinen of wildernis gelegen voor de woning als door verkopers
tot nu toe bezeten, liggende in de ambacht van Hillegom in de Elsbroekerpolder en aldaar
groot (behalve het land onder Vennip) 23 morgen 105 roe, voor 11800 gld.
72. 07-05-1710. Catharina van der Meij weduwe Cornelis Vis mitsgaders Jan van der Meij en
Leendert Vis als bij de gerechte aangesteld als voogden over de onmondige kinderen van

7
Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

Catharina volgens acte van 16-04-1708 verkopen Pieter van der Bijl bakker te Lisse een huis
en erf met tuintje op de hoek van de Molensteeg, belend ZO de Heerweg of Houttuin, ZW de
voorsz. Molensteeg en NO en NW Jan van den Bos. De koper heeft het recht in het huis de
bakkersnering uit te oefenen. Koopprijs 1600 gld waarvan 800 gld gereed en 800 gld op
custingbrief.
73. 07-05-1710. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte. Afgelost 19-05-1734 en
geheel doorgehaald door Catharina van der Meij weduwe mitsgaders Cornelis Vis de jonge,
Willem Oosterbaan gehuwd met Machteld Vis en Maria Vis, 3 van de kinderen van Cornelis
Vis de oude en vervangende Cornelis van der Kok gehuwd met Elisabeth Vis.
73v. 22-01-1710. Volgt acte van consent van de heren van de rekening om het huis weer als
bakkerij te mogen gebruiken.
74. 23-07-1710. Willem Maartenszn. ‘s-Gravemade verkoopt Pieter Simonszn. van
Bourgogne beiden wonende alhier een vierde van 2 stukken land naast elkander aan de
dwarsweg genaamd Swaanshoek, leggende buiten de kade aan de meer, alles volgens de oude
brieven, voor 40 gld.
75. 14-11-1710. Frans van Dijk lest weduwnaar van Jannetje Gerritsdr. Vogelstruijs en Jan
Pickaard bij het gerecht gestelde voogd over de 2 onmondige kinderen van de voorsz. Frans
van Dijk mitsgaders Cornelis en Gerrit Ploegdijck meerderjarige voorkinderen van Jannetje
Vogelstruijs verkopen Sierick Janszn. te Haarlem een huis en erf gelegen in het dorp, belend
NO en ZO Jan Moerkerken, NW de Heerweg en ZW Claas Claverweijde, voor 230 gld.
76. 14-11-1710. Dezelfde zonder de voorkinderen van Jannetje Gerritsdr. Vogelstruijs
verkopen Jan Pieterszn. Vlaanderen wonende alhier een huis en erf met tuin daar achter
gelegen in het dorp, belend NO, NW en ZW de koper en ZO Carolus Dirkszn., alles volgens
de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 31-05-1683, voor 315 gld.
77. 14-11-1710. Claas Claverweijde wonende Heemstede verkoopt Gerrit Ploegdijck
wonende den Haag een huis en erf met tuin gelegen in het dorp, belend ZO en NO Jan
Moerkerken en Sierick Janszn., NW de Heerweg en ZW Jan Vlaanderen, voor 335 gld.
78. 08-12-1710. Jacoba Sophia Huijdekooper gehuwd met Mr Anthony de Glenies oud
burgemeester van Haarlem als erfgename van Jan Hinloopen verkoopt haar man 14 morgen
land gelegen omtrent de Zandlaan met het bosje, belend NO de vrouwe van Bennebroek, ZO
de Haarlemmermeer, ZW de heer van Vladeracker en NW dezelfde, voor 255 gld.
79. 09-01-1711. Claas Willemszn. Langeveld verkoopt Mr Arend Vinck en Mr Gerard
Herweijer als executeurs van het testament van Maria van Loon laatst weduwe van Mattheus
van Valckenburgh raad en pensionaris van Haarlem tbv de fidei-commissaire erfgenamen van
vrouwe Maria van Loon de opstal van een huis, schuur en barg met een gedeelte van de
schutting op de grond van de erfgenamen, gelegen aan de Vosselaanderwatering, belend
rondom de voorsz. erfgenamen, alles volgens de oude brieven, daarvan de jongste is van 2505-1706, voor 725 gld.
81. 14-02-1711. Wijnand Mens onze schout als last en procuratie hebbende van Johanna
Livent wonende Bloemendaal zijn moeder verkoopt Mr Daniel van Genegen vendumeester ter
admiraliteit van Amsterdam een huis en erf met tuintje daar achter gelegen in het dorp, belend
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ZO de Heerweg, Z en W juffrouw van Grieken en N de weduwe van Dirk Janszn. Croon, voor
650 gld.
81. 31-03-1711. Claas Claaszn. van der Veldt wonende alhier verkoopt Claas de With
zeilmaker te Haarlem 2 stukken wei- of hooiland het ene groot 6 hond 50 roe en het andere
550 roe, tezamen 2 morgen, gelegen aan elkander tegen de Vossenlaan, belend het ene NO de
Vossenlaan, ZO juffrouw van Grieken, ZW de Leek en NW de koper en het andere NO de
Vossenlaan, ZO de koper, ZW de Leek en NW Dirk Croon, voor 900 gld.
82. 05-06-1711. Jan Aalbertszn. Pickaard mede schepen als bij ons en de verdere schepenen
gekwalificeerd tot het doen van de volgende opdracht volgens acte van 13-04-1711 door
Floris Huibertszn. Elstgeest gewezen eigenaar verkoopt Willem Joostenzn. van Diest
wonende alhier een huis en erf met tuin tezamen 55 roe, gelegen over de Brug, belend NO
Antje Dirksdr. ‘s-Gravemade, ZO de Heerweg, ZW Pieter van Schagen en NW over de
Vinkesloot de Elstwal, voor 345 gld.
83. 24-06-1711. Antje Dirksdr. van ‘s-Gravemade lest weduwe Louris Fits geeft als een gift
onder de leven aan de buiten armen alhier 700 roe land, belend ZO de Haarlemmermeer, NW
Joan Six en NO het ambacht van de Vennip.
83v. 14-08-1711.Willem Vis wonende alhier verkoopt Pieter Jacobszn. van Seijl wonende
Oude Watering een ykerr schuitje van 10 last met tuigage voor 100 gld waarvan 50 gld
gereed.
84. 02-02-1712. Jan Janszn. van Steijn, Garbrand Corneliszn. gehuwd met Heyltje van Steijn,
Gerrit Janszn. van Steijn, Aalbert Roosenburgh gehuwd met Marytje van Steijn en Jan van
Geenen gezamenlijke erfgenamen van Pieter Janszn. van Geenen en Jannetje Jansdr. Erffoort
verkopen Cornelis Aryenszn. van der Drift 1630 roe hooi- of weiland gelegen aan de
Oostenderlaan, belend ZO Mr Daniel van Genegen, NO de Oostenderlaan, ZW de Molensloot
en NW Pieter Janszn. Langeveld, voor 264 gld.
86. 13-3-1712. Jan Keijser verkoopt Job Jilliszn. de Gruijter een huis en erf in het Oosteinde
van het dorp genaamd de Weligenbergh met boomgaard, belend ZO de Heerweg, ZW de heer
Boreel en NO en NW de Grafelijkheidswildernis, belast met 200 gld tbv Pietertje Vechtersdr.
weduwe Joost Claaszn. van Diest, voor 200 gld boven de belasting. Afgelost 200 gld op 0705-1714.
86. 02-05-1712. Maria Susanna en Johanna Catharina van Vladeraker mitsgaders Jan van
Breugel koopman wonende Haarlem als door de gerechte van Haarlem met de 2 eerste
comparanten het gemeen belang waarnemende voor hun innocente broer Mr Tieleman van
Vladeraker en wel speciaal mede tot het verkopen en overdragen van alle goederen na dode
van hun moeder Maria Roosterman op de 2 eerste comparanten en hun broer Tieleman fidei
commis is welk fidei commis door de gerechte van Haarlem op 23-01-1712 is ontslagen
verkopen Jan van Wijk en Daniel van der Heijde beiden wonende Haarlem een
huismanswoning met huis, schuur, barg en stalling genaamd het huis in ‘t Velt met 22 morgen
529 roe zo wei- als hooiland gelegen achter het dorp van Bennebroek onder Hillegom in de
Oosteinder of Zandlaanderpolder, belend NO Mr Anthony de Glarges oud burgemeester van
Haarlem, ZW de heer Speijaard van Woerden, ZO de Haarlemmermeer en NW Anthony van
den Boogaard, belast met 8 gld per jr tbv de Staten van Holland, voor 1969 gld als 1/3e
gereed en de rest op een custingbrief.

9
Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

87v. 20-05-1712. Volgt schuldbrief van 1306 gld 13 st 6 p met hypotheek op het gekochte.
88v. 02-05-1712. Neeltje Cornelisdr. Duijndam weduwe Cornelis Moerkerken verkoopt Claas
de Cruijff beiden wonende alhier een huis en erf met tuintje, belend ZO de Heerweg, ZW Ary
Pieterszn. van Rijn, NW de heer bewindhebber van der Maas d’Avenrode en NO Jan van
Dorp, voor 330 gld.
89. 19-05-1712. Willem Maartenszn. van ‘s-Gravemade verkoopt Abraham Rijkaard en
Leendert Vis allen wonende alhier een huis en erf in het dorp achter de school, belend ZO de
school, ZW de Hillegommer beek, NW juffrouw van Grieken en NO Jan Hendrikszn.
Molesteeg, voor 320 gld.
89v. 05-01-1713. Mr Jan Druijvesteijn raad- en oud schepen van Haarlem, schuldig aan
Helena Coninck weduwe Pieter de Wit in zijn leven raad der stad Amsterdam 3000 gld
wegens geleend geld, met hypotheek op zijn hofstede met boerenwoning en het land tezamen
30 morgen, belend ZW de Weerlandervaart, ZO de watering, NO de heer van Sypesteyn en
NW de Heerweg. Afgelost 25-02-1716.
90v. 14-03-1713. Claas Jacobszn. van Claverweyde wonende Heemstede schuldig aan
Leendert Corneliszn. Vis zijn neef 800 gld wegens geleend geld met hypotheek op 3 morgen
137 roe land gelegen in de Oostenderpolder genaamd de zeventien campjes, belend ZO de
dwarsweg, NO Simon Pieterszn., ZO Adriaan van Loon en NW de Leek alsmede op 7 hond
50 roe land aan de Oostenderlaan, belend ZO de heer Geelvinck, ZW de Leek, NW de heer
Druijvesteijn en NO de voorsz. laan.
91v. 15-03-1713. Lieve Geelvinck heer van Castricum heeft op 27-12-1712 publiek gekocht
van Gerrit Vallensis een tuin gelegen alhier voor 2200 gulden en de overdracht heeft nog niet
plaats gevonden en hij heeft de 40e penning met de verhoging betaald.
92. 23-03-1713. Abraham Rijkaard en Jan Pickaard kerkmeesters van de gereformeerde kerk
te Hillegom verkopen Willem Adriaanszn. van der Stel heer van Oud- en Nieuw Vossemaar
schepen van Amsterdam een laan of weg van ouds genaamd Gerrit Aeffen weg leggende
tegen de scheiding van Lis met het recht van visserij, voor 250 gld.
92v. 30-03-1713. Cornelis Hendrikszn. van Leeuwen wonende alhier verkoopt Willem
Hendrikszn. van Leeu wen zijn broer een huis en erf met boomgaard daar achter zijnde een
bakkerij, gelegen in het dorp aan de Heerweg, belend ZO de Heerweg, ZW Bruin Arendszn.
van der Bijl, NW de wildernis en NO Krijn Berendrecht en Huig Moerkerken, belast met een
jaarlijkse erfpacht op een strookje in de wildernis van 9 st per jr tbv de Grafelijkheid en 1073
gld 6 st 10 p tbv de kinderen van Dirk van Zanten, voor 926 gld 13 st 6 p boven de belasting.
93v. 20-05-1713. Abraham Rijkaard en Leendert Vis wonende alhier verkopen Mr Daniel van
Genegen vendumeester te Amsterdam een huis en erf in het dorp gelegen achter de School,
belend ZO de School, ZW de Hillegommerbeek, NW juffrouw van Grieken en NO de
Kerkweg, voor 450 gld waarvan 1/4 gereed en de rest op een custingbrief.
94. 20-05-1713. Volgt schuldbrief van 337 gld 10 st met hypotheek op het gekochte. Afgelost
07-06-1716.
95. 27-7-1713. Mr Jan Druijvesteijn schuldig aan de kinderen van Sacharias van Eckhout
3500 gld wegens geleend geld met hypotheek op een hofstede met plantage en boerenwoning
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alsmede 30 morgen land, belend ZW de Weerlandervaart, ZO de watering, NO de heer van
Sypesteyn en NW de Heerweg, belast met 3000 gld. Afgelost 25-02-1716.
95v. 28-10-1713. Mr Gerrit Meerman vhz en als speciale procuratie hebbende van Jan
Meerman raad en burgemeester van Delft tezamen executeurs van het testament van Mr Jacob
Meerman in zijn leven secretaris van Hoogheemraad Delfland verkopen Jan van Wieringen
een garenblekerij met zijn woonhuis, paardenstal, wagenhuis, schuur en verder getimmerte en
landerijen, groot 4 morgen 216 roe, belend N het Grafelijk comptoir binnen Haarlem, Z de
hofstede Bethlehem, O de Oostenderpolder en W de duinen hierna genoemd; nog enige
duinen gelegen bewesten de bleekvelden, het land strekkende langs het wagenspoor dat van
de bleek af tot op de Heerweg west aanloopt en van daar naar het speelhuis van Bethlehem
zuid en wederom van daar en van de Heerweg 34 roe langs de laan van Bethelhem etc. belast
met een erfpacht van 6 gld per jr tbv de Grafelijkheids rekenkamer, nog een gedeelte duin
benoorden de voorsz. duinen gr 2 morgen, belast met een erfpacht van 3 gld tbv de voorsz.
grafelijkheids rekenkamer, nog een stuk land achter de voorsz. blekerij in de Oostenderpolder,
belend N het geestelijk comptoir voorsz. en Z de koper, groot 2 morgen 245 roe, voor 3550
gld.
97v. 04-12-1713. Abraham Mens procureur voor het gerecht van den Haag als last hebbende
van Mr Gerrit Vallensis griffier in de Hoge Raad van Holland gehuwd met Margaretha Blauw
en als last hebbende van Johanna Rebecca Blauw verkoopt Lieve Geelvinck heer van
Castricum een warmoestuin recht tegenover de woning genaamd de Steenen poort tegen de
Heerweg groot 2 morgen 584 roe, belend ZO de gemene weg, NO Willem van Loon, NW de
Heerweg en ZW de erfgenamen van mevr. Valkenburgh, voor 2200 gld.
98v. 04-12-1713. Doorverkoop aan Mr Gerrit Vallensius voor 2200 gld.
99v. 04-12-1713. Abraham Mens procureur voor het gerecht van den Haag als last hebbende
van Rebecca Blauw gepasseerd op 26-02-1713 voor notaris Jurriaan Verbeek te Amsterdam
verkoopt Mr Gerrit Vallensis de helft van een boerenwoning genaamd de Steene poort met 21
morgen 486 roe land, belend ZO de schepen Druijvesteijn en de tochtsloot, NO de
Weerlander vaart, NW de koper en ZO de erfgenamen van mevrouw Valkenburgh, waarvan
koper als gehuwd hebbende Margaretha Blauw de wederhelft bezit,voor 1962 gld 10 st.
100v. Volgt copie van de procuratie.
101. Volgt copie van de procuratie van 27-02-1713 voorWillem van der Slijk notaris te den
Haag door Vallensis op Abraham Mens.
101v. 01-02-1714. Pieter Schatter burgemeester van Haarlem en rentmeester van de
grafelijkheids goederen verkoopt Pieter Fannius 2 1/2 morgen weiland genaamd Convents
Oostcamp gelegen in de Elsbroekerpolder, belend ZO Antje Dirksdr., ZW de koper, NW de
Heerweg en NO Claas Claaszn. van Worcum, voor 1400 gld.
102v. 14-03-1714. Jan Hendrikszn. Molesteeg verkoopt Willem Adriaan van der Stel heer van
Oud- en Nieuw Vorsma 5 morgen 3 hond land gelegen in 4 partijen, belend in zijn geheel NO
en NW Jan Six, Z en ZW Claas Claaszn. van Worcum en de erfgenamen van de heer Valk,
belast met 8 gld erfpacht per jr, onder verwijzing naar een accoord gesloten tussen Jan Six den
oude zalr ter eenre en Hendrik Meeszn. vader van de koper, gemaakt op 07-04-1657, voor
2600 gld.
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103v. Volgt copie van het contract van 07-04-1657.
104.14-03-1714. Everard Loitingh predikant te Haarlem als last en procuratie hebbende van
Eva Vogels weduwe van Jan van Grieken zijn schoonmoeder verkoopt Jacob Helma een huis
en erf met boomgaard daarachter groot 200 roe en een klein huisje daar naast, belend ZO de
Heerweg, ZW de Hillegommerbeek, NW Jan Hendrikszn. Molesteeg en NO eensdeels de
Kerk en anderdeels Daniel van Genegen, voor 1110 gld.
105. 14-03-1714. Dezelfde verkoopt Jan Hendrikszn. Molesteeg een boomgaard groot 2
morgen gelegen achter het dorp van Hillegom, belend ZO de koper, ZW de
Hillegommerbeek, NW de wildernis en NO eensdeels de wildernis en anderdeels de Buurweg,
voor 1030 gld.
106. Volgt de procuratie verleden op 12-01-1714 voor Melchior van Cleynenberg notaris te
Haarlem van Eva Vogels op Everard Loitingh.
107. 03-05-1714. Anna Pauw weduwe van Hendrik Geesteranus wonende Haarlem verkoopt
Cornelis Aryenszn. van Sprockenburgh een huis en erf met boomgaard met het recht van een
bierstal, belend ZO de Heerweg, ZW Antje Dirksdr., NW Jan Molesteeg en Pieter Janszn.
Moerkerken en NO de Hillegommerbeek, voor 1400 gld, waarvan 800 gereed en 600 gld op
custingbrief.
107v. 03-05-1714. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte. Geroyeerd 312-08-1724
door Henrina Geesteranus als bij scheiding van de boedel van Anna Pauw op 17-04-1724
voor notaris Jan van Dijk te Haarlem hiertoe gerechtigd.
108v. 06-05-1714. Jan Moerkerken bode alhier verkoopt Wijnand Mens een stukje van zijn
tuin groot 25 roe aan de Vennipperlaan, belend ZO Carolus Dirkszn., ZW de verkoper, NW
Willem Bierman en NO de Vennipperlaan, voor 60 gld.
109. 14-08-1714. Johan Meerman als lasthebber van de meesters van de rekeningen ruilt met
Lieve Geelvinck heer van Castricum en Lieve draagt op aan de domeinen 2 percelen
geestland het eerste 1271 roe en het 2e 709 roe en de domeinen dragen op aan Lieve 715 roe,
215 roe en 1050 roe, tezamen 1980 roe.
110v. 30-08-1714. Maarten Adriaan van Sypesteyn schepen van Alkmaar als last en
procuratie hebbende van Levina van Vrijbergen meenderj. JD wonende Middelburg verkoopt
Mr Wijnand van der Maas d’Avenrode een boomgaard van ruim 1 morgen, belend ZO Jan
Dirkszn. Croon, NW de heer van Oud Haarlem en NO de Beek en Willem Bierman, voor 750
gld.
111v. blanco.
112. 14-05-1715. De mondige erfgenamen van Pieter Bartenszn. van Schooten en Marytje
Cornelisdr. als Cornelis Aalbertszn. Langeveld gehuwd met Heijltje Pietersdr. van Schooten,
Jan Huibertszn. Heemskerk gehuwd met Marytje Pietersdr. van Schooten, Ary Corneliszn. de
Graaf gehuwd met Cornelia Pietersdr. van Schooten en Jan Leendertszn. Geijzen gehuwd met
Dirkje Pietersdr. van Schooten verkopen Claas Wouterszn. van der Veldt wonende Overveen
een huis en erf met schuur, barg, stalling en boomgaard met weiland groot 2 morgen 593 roe,
belend NW de watering van de Vogelenzang, NO mevrouw Kies, ZO de Leidse en Haarlemse
trekvaartweg en ZW de Margritelaan, belast met 4 gld 40 groot erfpacht per jr tbv de
Grafelijkheid, voor 2100 gld.
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113. 14-05-1715. Claas Wouterszn. van der Veldt schuldig aan Wijnand Mens schout en
secretaris van Bennebroek 1000 gld wegens geleend geld met hypotheek op het voorgaande.
114. 10-08-1715. Ary Janszn. van Velsen verkoopt Jan Six een huis en erf met 6 morgen land
in de Elsbroekerpolder, belend NW de Heerweg, ZW de koper, ZO de tocht- of Molensloot en
.NO Antje Dirksdr. en de koper c.s., belast met een erfpacht van 15 st per jr tbv de Kerk van
Hillegom (afgelost 05-07-1716), voor 4400 gld.
115. 05-121-1715. Claas Akersloot wonende alhier heeft een contract gemaakt met de
kinderen van Maarten Pauluszn. van Schooten en Grietje Adriaansdr. Akersloot op 16-031713 voor Wijnand Mens notaris te Hillegom en verkoopt Gerrit Corneliszn. ‘s-Gravemade de
helft van een huis en erf aan de kalkovens, als huisjes, schuur, barg, tuin en land, belend NW
de heer van Egten, NO dezelfde, ZO de Leidse trekvaart en ZW de Grafelijkheidslaan, item
een huis met de kerk en het land daarbij horende groot 3 morgen, belend NO de
Grafelijkheidslaan, ZO de Leidse trekvaart, ZW juffrouw Koussenband en NW de oude
watering en 3 kalkovens met 2 leshuizen, 2 schuren en 2 huisjes met verder land, groot 5
morgen, belend NO de Hillegommerbeek, ZO de tuin van de armmeesters van Hillegom, ZW
de kinderen van de heer van Dorp en NW de Leidse trekvaart, voor 2650 gld.
116. 06-11-1715. Mourits van Grieken en Jan Louriszn. van Sonneveld beiden wonende
Bennebroek als executeurs van het testament van Adriaan Pieterszn. van Woensel za en als
voogden over diens minderjarige kleinkinderen en mede erfgenamen verkopen Engel
Corneliszn. en Wieringe van der Zee 1 morgen 182 roe land gelegen in de Oostenderpolder,
belend ZO de Meer, ZW Jan van Wieringen, NW de dwarsweg en NO de heer Schaap, voor
25 gld.
117. 19-02-1716. Mr Jan Druyvesteyn als bij deling tussen hem en zijn broer Francois
Druyvesteyn z.g. de eigendom van na te melden verkochte verkregen hebbende als kinderen
van Mr Aarnout Druyvesteyn verkopen Maria Wouters als mede-erfgename van Magdalena
Wouters weduwe van Jan Mattheuszn. volgens besloten testament van 20-01-1684 verleden
voor notaris Leonard van Asperen en bij hen gesuperscribeerd op 09-03-1691 en geopend op
23-04-1691 door notaris Pieter Baas, welke Maria en Magdalena Wouters bij order van
successie erfgenamen zijn geworden van Lamberto Wouters, Francois Wouters en Pedro
Wouters haar grootvader, vader en oom verkopen Jan Janszn. Romswinkel een boerenwoning
met stalling, paardestal, schuur en 2 hoge bargen met 25 1/2 morgen zo wei- als hooiland
gelegen in de Vos- en Weerlanderpolder, belend N en O Cornelis Ascaniuszn. van Sypesteyn,
W de hofstede van de verkopers, nu de burgemeester Laakeman en Z de Kerkelaan van
Hillegom, voor 5000 gld.
118v. 19-02-1716. Dezelfde verkoopt Willem Laakeman raad en burgemeester van Haarlem
zekere hofstede met herenhuis, tuinmanswoning, speelhuis, stallingen, koets- en wagenhuis in
Hillegom in de Vossen- en Weerlanderpolder, groot 7 1/2 morgen, belend W de Heerweg, NO
en O de verkoper en nu Jan Romswinkel en Z een eigen laan, voor 5000 gld waarvan 2500 gld
gereed en 2500 gld op een custingbrief.
120. 19-02-1716. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte. Geroyeerd 30-11-1717.
121. 25-02-1716. Claas Joostenzn. van Diest, Matthijs Joostenzn. van Diest, Annetie
Joostendr. van Diest, Pieternella Joostendr. van Diest en Catharina Joostendr. van Diest, allen
kinderen en mondige erfgenamen van Joost Claaszn. van Diest en Pietertje Vechtersdr.
verkopen Daniel Camby wonende Bennebroek, hospes in de geleerde man 1000 roe land
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gelegen in de Vos- en Weerlanderpolder, belend NO de Oostender Zandsloot, ZO Bruin
Arendszn. van der Bijl, Z Cornelis Ascaniuszn. van Sypesteyn en W Willem Boreel en de
verkopers, voor 140 gld.
122. 07-03-1716. Mr Jan Druyvesteyn verkoopt Abraham Guldewagen regerend burgemeester
van Haarlem gehuwd met Maria Dirksdr. eerder weduwe van Mr Francois Druyvesteyn de
helft van de Bentweide groot 2 morgen 5 hond, belend N de Oostenderlaan, O Claas
Jacobszn. van Claverweyde, Z de Leek en W niet ingevuld, belast met 2 st 12 p per jr, voor
500 gld.
123. 12-03-1716. Jan Pieterszn. van ‘s-Gravemade voogd over Pieter Janszn. van Bourgogne
daartoe aangewezen bij schout en schepenen van Tetrode, Aalbertsberg en Vogelenzang voor
1/5, Hendrik Sprockenburgh voor 1/5, Jan Gerritszn. Verdel voor 1/5 en Marytje Pietersdr.
Sprockenburgh voor 1/5 allen mondige erfgenamen van Jacob Hendrikszn. Sprockenburgh en
Claasje Huibertsdr. verkopen Jan Corneliszn. van der Fits 4/5e van een huis en erf met
boomgaard, belend ZO de Haarlemse en Leidse trekvaart, ZW en NW de waterlozing van de
Vogelenzang en NO de Margritelaan, voor 360 gld.
124. 15-03-1716. Neeltje Pietersdr. van Rijn weduwe Gijsbert Garbrantszn. van der Clugt als
moeder van Gytie Gijsbertsdr. bij versterving en testament voor de helft en Jan Gijsbertszn.
zoon en erfgenaam van zijn vader wonende Beverwijk verkopen Willem Janszn. van der Laan
een huis en erf in de Molensteeg, belend ZO de koper, ZW Jan Hendrikszn. Molesteeg, NW
de weduwe van Aalbert Bensdorp en NO de Molensteeg, voor 200 gld.
3 blanco pagina’s ongenummerd.
124 (cis). Claas Wouterszn. van der Veldt wonende Vogelenzang verkoopt Wijnand Mens
schout en secretaris van Bennebroek een huis en erf met boomgaard alsmede een stuk weiland
van 3 morgen, belend NW de watering van de Vogelezang, NO mevrouw Kies, ZO de Leidse
en Haarlemse trekweg en ZW de Margritenlaan en 50 roe land in de voorsz. laan aan de Brug,
belast met 4 gld erfpacht per jr, voor 2100 gld, waarin begrepen 1000 gld welke de koper
daarop had gevestigd en 1100 gld gereed.
124v. 25-12-1716. Leuntje Joostendr. van Diest weduwe Frans Aalbertszn. Croon met Claas
de Wit haar gekoren voogd, Jan Floriszn. op ‘t Meer meerderj. en de voorsz. Claas de Wit als
voogd over Floris Floriszn. minderjarig, de voorsz. Jan en Floris als nagelaten kinderen van
Floris Janszn. op ‘t Meer, Anna Joostendr. van Diest, Cornelis Joostenzn. van Diest, Jan
meerderj. zoon van Willem Joostenzn. van Diest en Dirk Hendrikszn. Croon, de voorsz. Claas
de Wit en Simon Pieterszn. van Bourgogne voogden over de minderjarige kinderen van
Willem Joostenzn. van Diest, Willem Janszn. Molesteeg gehuwd met Catharina Joostendr.
van Diest, Hendrik Janszn. Molesteeg gehuwd met Maria Joostendr. van Diest en Claas de
Wit voorsz. gehuwd geweest met Pieternella Joostendr. van Diest en vader en enig erfgenaam
van zijn kind bij Petronella en nog als gehuwd met Cornelia Jansdr. Wijckerhelt weduwe en
erfgenaam van Simon Joostenzn. van Diest allen wonende onder Hillegom behalve Claas de
Wit die te Haarlem woont, allen kinderen en enige erfgenamen van Joost Corneliszn. van
Diest en Cornelia Willemsdr. van Velsen beiden overleden Hillegom en wel laatst Cornelia op
18-08-1693 hebben lang geleden de boedel verdeeld en wel toebedeeld aan Leuntje, Anna,
Cornelis en Willem Joostenzn. met hun vieren een huis en erf met 8 morgen zo wei- als
tuinland gelegen aan de Hillegommerbeek in de Elsbroekerpolder, als 2 morgen in Hillegom
en de rest in Vennip, belend NO de gemelde Beek, ZO de Meer, ZW juffrouw van Grieken
c.s. en NW de Heerweg en een huis en erf gelegen op het dorp, belend NO Jan Pieterszn.
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Vlaanderen, ZO Willem Maartenszn. ‘s-Gravemade, ZW de Pastoorslaan en NW de voorsz.
van ‘s-Gravemade; aan Catharina Joostendr. 3 morgen land gelegen in de Vennip in de
Elsbroekerpolder, belend NO Adriaan Willemszn. Erffoort, O en ZO de voorsz. Meer, Z en
ZW de Elsbroekerlaan en NW de erfgenamen van Nicolaas Valk en aan Maria Joostendr. 2
morgen 400 roe land in de Elsbroekerpolder, belend NO en NW de Elsbroekerlaan, ZO de
erfgenamen van Jan Willemszn. van Velsen, ZW juffrouw Egman en W juffrouw van
Grieken; aan Petronella Joostendr. 2 stukken weiland, tezamen 2 morgen gelegen in de
Vennip, belend NO de Vossenlaan, ZO en NW de voorsz. Claas de Wit en ZW de Leek, 1
morgen in Hillegom in de Elsbroekerpolder, belend NO de Elsbroekerlaan, ZO de voorsz.
Leuntje Joostendr., ZO Mr Jan Six en NW Mr Joan van Groenhout; Simon Joostenzn. 3
morgen wei- of tuinland gelegen in de Vennip in de Elsbroekerpolder, belend NO de Abdij
van Rijnsburg, ZO de Molensloot, ZW de voorsz. Van Groenhout en de Elsbroekerlaan en
NW de erfgenamen van Willem Joostenzn,; aan Catharina, Maria, Petronella en Simon
Joostenzn. tezamen een huis en erf gelegen in het dorp, genaamd de Hoogewerf, belend NO
de diaconie van Hillegom, ZO de Heerweg, ZW Wijnand Mens en NW de Grafelijkheid.
128v. Copie van een akte van 12-02-1709 verleden voor Wijnand Mens notaris te Hillegom.
Willem Maartenszn. ‘s-Gravemade zoon en mede erfgenaam van Maarten Willemszn. ’sGravemade en Krijntje Cornelisdr. van Diest beiden z.g., Simon Pieterszn. van Bourgogne als
vader en voogd over Pieter Simonszn. van Bourgogne verwekt aan Guertje Maartensdr. ‘sGravemade zijn 1e vrouw, mitsgaders de voorsz. Pieter Simonszn. van Bourgogne althans
meerderjarig en nevens de 1e comparant zijn oom voor 1/2 mede-erfgenaam van Maarten en
Krijntje zijn grootvader en grootmoeder, allen wonende alhier delen de boedel. Willem krijgt
toebedeeld een tuin of crogt gelegen in Hillegom langs de Pastoorslaan, belend rondom
Carolus Dirkszn. groot 400 roe, 2 huizen en erven naast elkander gelegen in het dorp, belend
NO Cornelis Teuniszn. de Boer en Jan Pieterszn. Vlaanderen, ZO de weduwe van Frans
Aalbertszn. Croon, ZW het huisje en schuurtje van Neeltje Florisdr. staande naast de
Pastoorslaan, welk huisje en schuurtje onder de 2 huizen en erven is begrepen en aan Pieter
Simonszn. van Bourgogne met zijn vader een huis en erf in het dorp gelegen op de hoek van
de Pastoorslaan, belend NW de Heerweg, NO de gemene gang, ZO het voorsz. huisje van
Neeltje Florisdr., 1 morgen 300 roe gelegen in de Vennipperpolder, belend ZO Pieter van
Schagen, ZW de armen van Hillegom, NW de heer Diericks en NO de erfgenamen van de
heer van Kannenburgh en nog 750 roe gelegen in de Weerlanderpolder, belend NO de
Weerlandervaart, ZO de kade, ZW Willem van Loon en NO juffrouw van Grieken, belast met
4 gld erfpacht per jr tbv de Kerk van Hillegom.
130. Copie akte 03-05-1717 verleden voor Jan van Dijk notaris te Haarlem. Willem ‘sGravemade, Jacobus ‘s-Gravemade, Maarten ‘s-Gravemade en Neeltje ‘s-Gravemade
meerderjarige kinderen van Willem voorsz. allen wonende Hillegom geven procuratie op
Nicolaas de Wit om voor het gerecht van Hillegom over te dragen alle huizen en landerijen te
Hillegom als zij op 11-01-1717 openbaar hebben verkocht.
131. Extract scheiding en deling van de goederen van Pieter Janszn. van Bourgogne,
schoenmaker, overleden te Hillegom op 28-04-1681. Een huis en erf met werf gelegen achter
het huis alsmede een looierij zoals Pieter Janszn. het heeft bewoond, 800 roe wei- of hooiland
gelegen in de Weerlanderpolder onder Hillegom etc. toebedeeld Simon Pieterszn. van
Bourgogne het huis en leerlooierij en aan Willem Maartenszn. ‘s-Gravemade gehuwd met
Krijntje Jansdr Langeveld tevoren weduwe van Jan Pieterszn. van Bourgogne de 8 hond land.
131v. Copie akte 28-05-1682 verleden voor Gijsbert van Campen notaris te Haarlem. Simon
Pieterszn. van Bourgogne, Ary Dirkszn. Akersloot en Cornelis Jacobszn. ‘s-Gravendijk als
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voogden over Guertie Pietersdr. van Bourgogne, Willem Maartenszn. ‘s-Gravemade in
kwaliteit als hiervoor vermeld, Pieter Arendszn. en Jan Corneliszn. van Bourgogne de 1e als
vader en tezamen voogden over de 2 kinderen nagelaten bij Meinsje Pietersdr. van Bourgogne
hebbende de voorgaande scheiding aanvaard.
132v. 02-06-1717. Claas Simonszn. de Wit wonende Haarlem als last en procuratie hebbende
van Willem Maartenszn. ‘s-Gravemade, Jacobus ‘s-Gravemade en Maarten Willemszn. ‘sGravemade alsmede van Cornelia Willemsdr. ‘s-Gravemade weduwe van Jacob Jacobszn.
Gardijn verleden voor notaris Jan van Dijk te Haarlem op 06-05-1717 welke Willem een zoon
en mede erfgenaam was van Maarten Willemszn. ‘s-Gravemade en Quirina Cornelisdr. van
Diest en dezelfde Willem Maartenszn. weduwnaar en volgens testament gepasseerd op 02-021704 voor Wijnand Mens notaris alhier geïnstitueerd erfgenaam was van Jacobus, Maarten en
Cornelia kinderen en mede erfgenamen van Quirina Jacobsdr. Langeveld alle 3 overleden
Hillegom, stellen dat Willem Maartenszn. ‘s-Gravemade in het openbaar heeft verkocht en dat
zij opdragen Jan Denies een huis en erf gekomen van Claas Hugenzn. van Houten en Grietje
Claasdr. opgedragen aan Maarten Willemszn. ‘s-Gravemade op 24-05-1680, de verkopers
aangekomen bij scheiding van 12-02-1709 voor Wijnand Mens, belend NO Cornelis
Anthoniszn. de Baar, ZO en ZW de verkopers en NW de Heerweg, voor 340 gld.
134v. 02-06-1717. Dezelfde verkopen Claas Simonszn. de Wit in privé een boomgaard van
400 roe gelegen in de Vennipperpolder gekomen van Floris Franszn. en daarna van Willem
Adriaanszn. ‘s-Gravemade, belend NO en ZO Mr Carolus Dirckszn., ZW de Pastoorslaan en
NW Leuntje Joostendr. van Diest weduwe Frans Aalbertszn. Croon, voor 400 gld.
136. 02-06-1717. Dezelfden waarbij Quirina Jacobsdr. Langeveld wordt genoemd dochter en
enig overgebleven erfgename van Jacob Louriszn. Langeveld en bevoren weduwe geweest
van Jan Pieterszn. van Bourgogne die een zoon en mede erfgenaam was van Pieter Janszn.
van Bourgogne, allen overleden Hillegom verkopen Gerrit Bicker van Zwieten 8 morgen 2
hond land gelegen in de Weerlanderpolder genaamd het Langestuk aan de verkoper
opgedragen op 05-05-1696, 3 morgen 350 roe gekomen van Pynssen en daarna van Jacob
Louriszn. Langeveld en 1 morgen 190 roe opgedragen op 02-03-1666 aan Pieter Janszn. van
Bourgogne, belend de 3 morgen 284 roe NO de Leek, ZW Catharina van der Mey weduwe
Cornelis Vis, ZW de Weerlaan en NW Willem van Loon, de 1 morgen 90 roe NO als voren,
ZO de verkoper en ZW en NW de voorsz. 3 morgen 350 roe en de 3 morgen 350 roe belend
NO de Leek en 1 morgen 190 roe, ZO dezelfde en de verkoper, ZW de Weerlaan en NW
Cornelis Ascaniuszn. van Sypesteyn, voor 274 gld 8 st.
137v. 02-06-1717. Dezelfde verkoopt Wijnand Mens 3 morgen 300 roe land gelegen in de
Oosteinderpolder genaamd de Lage Made op 16-11-1680 opgedragen aan Jan Pieterszn. van
Bourgogne en Maartje Jacobsdr. Langeveld, belend NO de erfgenamen van de heer Kies, ZO
de dwarsweg, ZW de erfgenamen van mevrouw van Dorp en NW de Leek, Molenwerf en
Molensloot, voor 411 gld 12 st.
139. 02-06-1717. Dezelfde verkoopt Pieter Adriaanszn. Reynaards een huis, stalling, hooiberg
en werf, belend NO Cornelis Anthoniszn. de Baar, ZO de weduwe van Frans Aalbertszn.
Croon, ZW een plein met gemene noodweg en NW Jan Denijs, voor 343 gld.
140. 02-06-1717. Derelfde verkoopt Leendert Corneliszn. Vis en Pieter Simonszn. van
Bourgogne een huis en erf met tuin en schuur, belend NO een plein met gemene noodweg,
ZO Leuntje Joostendr. van Diest weduwe Frans Aalbertszn. Croon, ZW de Pastoorslaan en
NW de voorsz. Pieter Simonszn. van Bourgogne, voor 166 gld.
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141v. 16-06-1617. Dezelfde verkoopt Mr Daniel van Genegen te Amsterdam 2 morgen 574
roe land gelegen in de Weerlanderpolder aan Willem Maartenszn. ‘s-Gravemade opgedragen
op 23-06-1702, belend NO de Leek en daarover Lieve Geelvinck, ZO Gerrit Janszn. van den
Bos, ZW de Weerlaan en NW Gerard Bicker van Zwieten, voor 102 gld 18 st.
143. 22-06-1717. Jan Hendrikszn. Molesteeg wonende alhier, broer en enig erfgenaam van
Cornelis Hendrikszn. Molesteeg, hebbende zijn kinderen gewonnen bij wijlen zijn vrouw
Maria Akersloot bewezen voor hun moederlijk erfdeel op 29-05-1690 voor Wijnand Maas
notaris te Hillegom verkoopt Simon Pieterszn. Bourgogne mede wonende alhier een huis en
erf met leerlooierij aan de voorsz. Cornelis Hendrikszn. Molesteeg opgedragen op 01-021676, belend NO het hoogt van de school, ZO Jacob Helma, ZW de Beek en NW het gangpad
van de Beek, voor 550 gld.
144. 29-05-1690. Copie akte Wijnand Maas. Jan Hendrikszn. Molesteeg wonende Hillegom
weduwnaar van Marytje Willemsdr. Akersloot ter eenre en Syvert Claaszn. Erffort als oom en
voogd van de 4 minderjarige kinderen Hendrik Janszn. Molesteeg, Willem Janszn. Molesteeg,
Pieter Janszn. Molesteeg en Stijntje Jansdr. Molesteeg, allen verwekt bij Marytje. Hij zal de
kinderen opvoeden tot 25 jr en dan boven een uitzet uitkeren aan elk kind 500 gld. Hij is
hertrouwd met Neeltje Dirksdr. ‘s-Gravemade. Lager stond: Hendrik Janszn. en Willem
Janszn. beiden kinderen van Jan Hendrikszn. Molesteeg getrouwd zijnde, zijn voldaan 27-071685 en hebben boven de 500 gld nog 100 gld ontvangen.
145. ?-06-1717. Brand Pieterszn. van der Straten en Willempje Huigendr. Moerkerken
verwerpen de boedel van hun ouders Huig Corneliszn. Moerkerken en Guertje Jansdr.
Langeveld, daar er meer schulden dan baten zijn.
145. 22-01-1715. Verkoopvoorwaarden door de Domeinen van tienden. Zij willen verkopen
de helft van een tiendje gelegen onder Hillegom door de heer van Sypesteyn van duinlanden
afgezand en in 1704 aan de domeinen gekomen, daarvan de wederhelft aan de Universiteit
van Leiden toebehoort, verkocht aan Ascanius van Sypesteyn voor 110 gld. Borgen
Alexander van Edenburg en Adriaan Beereveld.
149.15-09-1717. Lidia Mattheusdr. Bake weduwe eerst van Aalbert Barendszn. Pickaard en
daarna van Jan van den Bos geassisteerd met Jan Abrahamszn. van Dorp haar gekoren voogd
schuldig aan Leendert Corneliszn. Vis 400 gld wegens geleend geld, met hypotheek op een
huis en erf gelegen in het dorp, belend NO Willem Janszn. Bierman, ZO de houttuin van de
Heerweg, ZW Pieter Leendertszn. van der Bijl c.s. en NW de voorsz. Willem Bierman en
Bruin Arendszn. van der Bijl en nog 2 percelen land in de Vos- en Weerlanderpolder, belend
NO Cornelis Ascaniuszn. van Sypesteyn, ZO de Haarlemmermeer, ZW de Weerlander vaart
en NW Dirk Hendrikszn. Croon.
150. 21-10-1717. Adriaan Jeroenszn. van Steyn wonende Lisse gehuwd met Cornelia
Huigendr. Moerkerken, Guertje Jansdr. van Dorp minderjarige dr van Jan Abrahamszn. van
Dorp bij wijlen Anna Huigendr. Moerkerken, Jan Huigenzn. Moerkerken bode, voor hem
zelve en de voorsz. Jan Hendrikszn. en Jacob Jacobszn. van den Berg wonende Rijnsburg
omen en bloedvoogden over Guurtje en Huig, minderjarige kinderen van Cornelis Huigenzn.
Moerkerken en Cornelia Cornelisdr. Duyndam, Alijdt Huigendr. Moerkerken wonende
Voorhout laatst weduwe van Cornelis Corneliszn. Wassenaar, de voorsz. Guurtje Jansdr. met
haar vader Jan Abrahamszn. van Dorp en Alijd met haar broer Jan Huigenzn. als haar gekoren
voogd, vervangende voorts Jan Abrahamszn. van Dorp voor zijn absente zoon Abraham
Janszn. van Dorp en de voorsz. voogden van Geertruid meerderj. dochter van de voorsz.
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Cornelis Huigenzn. Moerkerken en Cornelia Duijndam en voor Dirk Teuniszn. Schipper
gehuwd met Maria Huigendr. Moerkerken, welke voornoemde Cornelia, Anna, Jan, Cornelis,
Alijd en Maria kinderen waren en dezelfde Cornelia, Jan, Alijd en Maria en de kinderen van
wijlen Anna en Cornelis de enige overgebleven erfgenamen waren van Huig Corneliszn.
Moerkerken de oude en Guertje Jansdr. Langeveld alzo Gerbrand Pieterszn. van der Straten
en zijn vrouw Willemina Huigendr. mede dochter van Huig en Guertje de erfenis hebben
verworpen verkopen Jacob van de Capelle wonende Bennebroek de helft van 4 morgen 300
roe land annex de Oostenderpolder buiten de polderskade naast de Swaanshoek aan Huig
Corneliszn. Moerkerken opgedragen op 22-05-1693, daarvan de wederhelft toekomt aan
Pieter Simonszn. van Bourgogne, belend in zijn geheel NO Cornelis Ascaniuszn. van
Sypesteyn, ZO de Meer, ZW Lieven Geelvinck en NW de dwarsweg, voor 48 gld 10 st.
152. 01-10-1717. Dezelfden verkopen Abraham Lambertszn. Rijckaard een afgezand erf
gelegen in het Geestblok langs de Molensteeg groot 22 roe, beginnende van Jan Gerritszn.
Bosveld oostwaarts naar het dorp toe aan Huig Corneliszn. voorsz. opgedragen op 24-051678, belend NO de voorsz. steeg en de waterlozing, ZO de weduwe van Aalbert Bijnsdorp,
ZW Jan Hendrikszn. Molesteeg en NW de voorsz. Jan Gerritszn. Bosveld voor 41 gld.
153. 21-10-1717. Dezelfden verkopen Dirk Janszn. van Heemstede een huis en erf in de
afgezande geest aan de voorsz. Huig Corneliszn. opgedragen op 01-05-1658, belend NO Krijn
Gerritszn. Berendrecht, ZO de Heerweg, ZW Willem Hendrikszn. van Leeuwen en NW de
voorsz. Krijn Gerritszn. en Willem Hendrikszn., voor 250 gld.
156. 08-05-1718. Jan Hermanszn. van Son en Gerrit Dirkszn. van der Laan diaconen van de
gereformeerde gemeente alhier als alimenterende Pieter Pieterszn. Praam de jonge mede
erfgenaam van Pieter Pieterszn. Praam de oude en Burgje, welke Burgje na het overlijden van
oude Pieter Pieterszn. Praam gehuwd is geweest met Jacob Joostenzn.van Boekhouten als
mede erfgenaam van zijn zuster van halve bedde Maria Jacobsdr. van Boekhouten volgens
testament van 03-03-1711 verleden voor Wijnand Mens notaris te Hillegom, wijders Ds
Joannes van Hasfeld wonende alhier als last hebbende van Eva Barendsdr. weduwe en bij
huwelijksvoorwaarden erfgename van Aalbert Jacobszn. van Boekhouten gepasseerd voor
notaris Samuel Weijmen te Amsterdam op 21-09-1703 verkopen Gerrit Dirkszn. van der Laan
in privé een huis, tuin en noodweg gelegen in het dorp aan de Beek, laatst opgedragen aan
Jacob Joostenzn. van Boekhouten op 15-06-1635 en 06-05-1643, belend NO de Beek, ZO Jan
Hendrikszn. Molesteeg, ZW Jan Dirkszn. Croon en NW Willem Janszn. Bierman, voor 115
gld gereed en een custingbrief van 115 gld.
158. 20-11-1717. Volgt copie van de procuratie door Aafje Barendsdr. weduwe Aalbert
Joostenzn. van Boekhouten verleden voor Abraham t Zieuwe notaris op Ds Joannes van
Hasfeld.
158v. 08-05-1718. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte. Geroyeerd 01-12-1720.
159v. 01-01-1719. Willem Adriaan van der Stel oud schepen van Amsterdam verkoopt
jonkvrouwe Adriana Constantia Sohier de Vermandes een vrije overgang van haar perceel in
Lisse in de Oost- of Meerduinsepolder groot 1 morgen 500 roe aan Gerrit Evenweg, hem
opgedragen op 23-03-1713.
160v. 04-01-1719. Reyer Janszn. Vermeulen wonende Zoeterwoude namens zijn moeder
Elisabeth Reyersdr. Heemskerk weduwe Jan Krijnenzn. Vermeulen en Claas Jacobszn.
Claverweyde wonende Bennebroek zoon van Maria Claasdr. Zeestraten voor hem zelve en als
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lasthebber van Reyer Corneliszn. Heemskerk, Jan Corneliszn. Heemskerk, Huig Corneliszn.
Heemskerk en Jannetje Cornelisdr. Heemskerk meerderj. ongehuwde dr allen kinderen van
oude Cornelis Reyerszn. Heemskerk, van Adriaan Corneliszn. Bakker gehuwd met Reympje
Jacobsdr. Valk dochter van Maria Reyersdr. Heemskerk mede erfgename van jonge Cornelis
Reyerszn. Heemskerk, van Maria Cornelisdr. Zeestraten weduwe van Claas Gerritszn. van der
Cluft dochter van Cornelis Claaszn. Zeestraten, Claas Adriaanszn. Zeestraten, Cornelis
Adriaanszn. Zeestraten en voor zoveel nodig van Hendrik Janszn. Korsten gehuwd met
Cornelia Huibertsdr. Heemskerk dochter van Agniese Cornelisdr. Zeestraten, mede
erfgenamen van Maria Pietersdr. Zeestraten in haar leven huisvrouw van de voorsz. jonge
Cornelis Reyerszn. Zeestraten, volgens testament gepasseerd voor Johannes van Swanenburgh
te Leiden op 02-12-1702 en de procuratie gepasseerd alhier voor schout en schepenen op 2109-1718, vervangende en hen sterk makende voor de verdere mede erfgenamen van de
voorsz. jonge Cornelis Reyerszn. en Maria Pietersdr. verkopen Warbout Jurriaanszn. Vreburg
en Anthonis Juriaanszn. Vreburg mitsgaders de voorsz. Hendrik Janszn. Korsten een huis en
erf aan de zuidwestzijde van het dorp aan de voorsz. jonge Cornelis Reyerszn. opgedragen op
31-05-1662, belend NO Pieter Corneliszn. van Schagen, ZO de Heerweg en ZW Claas
Simonszn. de Wit en NW Jan Hendrikszn. Molesteeg, voor 380 gld.
162. 04-01-1719. Dezelfden verkopen Claas Willemszn. de Kruijf wonende alhier een huis
met schuur in het dorp aan de voorsz. jonge Cornelis Reyerszn. opgedragen op 05-05-1696,
belend NO Bruin Arendszn. van der Bijl, ZO de Heerweg, ZW Adriana Lodewijksdr. weduwe
en boedelhoudster van Jan van Coddum en NW het kerkhof, voor 134 gld.
163. 25-01-1719. Abraham Mens schout van Tetrode voor hem zelve en als curator van de
boedel van Dirk Dammiszn. van Leeuwen verkoopt Laurens Corneliszn. Fits wonende
Tetrode een perceel buiten lands gelegen aan de Oostdorperpolder, groot 387 roe, aan
Abraham en Dirk Dammiszn. opgedragen op 02-06-1695, belend NO de erfgenamen van
mevrouw van Dorp, ZO de Meer, ZW de erfgenamen van Willem Schaap en NW de
dwarsweg. Voldaan door overname van de lasten op het verkochte.
163v. 25-05-1719. Hendrik Verrijn gehuwd met Geertruid van Wieringen, Jacob van Ceders
gehuwd met Maria van Wieringen en Gijsbert van Wieringen allen wonende Amsterdam,
kinderen en enige erfgenamen van wijlen Jan van Wieringen en Emerentia Meerman
verkopen Elisabeth Rustberg wonende alhier weduwe van Barend Malefeyt de beternis van
een garenbleek met woonhuis, paardestal, wagenhuis, schuur met 12 morgen 461 roe land, als
4 morgen 216 roe en 4 morgen en 2 morgen duin beide in erfpacht gehouden van de Groot
Mogenden, de 1e voor 6 gld per jr en de 2e voor 3 gld per jr en nog 2 morgen 245 roe gelegen
in de Oosteinderpolder achter de voorsz. blekerij, alles aan de overleden Joan van Wieringen
opgedragen op 28-10-1713, belend de 4 morgen 216 roe O de voorsz. polder, Z de verkopers
met de hofstede Betlehem, W de volgende partij en N het geestlijk comptoir te Haarlem, nog
enige duinen bewesten het Bleekveld en het land strekkende langs het wagenspoor dat van de
bleek of door de duinen tot op de Heerweg west aan loopt en vandaar naar het speelhuis van
Betlehem, zuidwaarts en wederom van daar en van de Heerweg 34 roe langs de laan van
Betlehem, volgens de erfpachtsbrief, 4 morgen en de 2 morgen duin benoorden de voorsz.
duinen etc., voor 5100 gld.
165. Copie van dinsdag 28-03-1719. Verkoopvoorwaarden voor het huis Bethlehem.
169. 04-08-1719. Dezelfden waarbij Emerentia Meerman wordt genoemd de dochter van
Frans Janszn. Meerman en Emerentia van Adrichem verkopen Abraham ten Cate mede
wonende Amsterdam een heren- en bouwhuis genaamd Betlehem van ouds Leeuwen in de

19
Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

Oostender-, Vos- en Weerlanderpolder, tezamen 18 morgen (in de verponding 19 morgen 271
roe), het herenhuis met 14 morgen 300 roe gelegen in de Oostenderpolder, opgedragen op 3112-1650, 3 morgen 150 roe in twee percelen op 27-07-1669 en 1 morgen 109 roe in de Vosen Weerlanderpolder op 07-02-1662 aan Frans Meerman en Jan van Wieringen, belend het
huis en 14 morgen 300 roe in de Oostenderpolder NO Elisabeth Rustburg weduwe Barend
Malefeyt, ZO de Leek of Molensloot, ZW Adriaan van Loon en NW de Heerweg en het eerste
van de 2 percelen belend NO de erfgenamen van Pieter van Dorp, ZO de dwarsweg en
daarover de erfgenamen van Engel Corneliszn., ZW Adriaan van Loon en NW de Leek en de
andere NO Wiering van der See en Engel Corneliszn. Wagenknecht, ZO de Haarlemmermeer,
W de erfgenamen van Pieter Schaap en NW de dwarsweg en de 1 morgen 109 roe in de Vosen Weerlanderpolder NO de Weerlander vaart, ZO juffrouw van Grieken, ZW de erfgenamen
van mevr. Valkenburg en NW Dirk Hendrikszn. Croon, voor 2500 gld.
170v. 28-09-1719. Gerrit Jacobszn. Roskam wonende Ooster Eun in de Betuwe in Gelderland
universeel erfgenaam van Anna Gerritsdr. Schuurmans in haar leven weduwe van Jan Janszn.
Verbits mr smid beiden overleden Hillegom, volgens testament gepasseerd voor notaris
Joannes Bakker te Amsterdam op 26-11-1699, de voorsz. Jan Janszn. Verbits tevoren gehuwd
geweest met Jannetje Bourgogne weduwe van Joost Joostenzn. van der Pauw ter eenre en
Gerrit Gerritszn. Roskam wonende alhier zoon van de eerste comparant ter andere en Gerrit
Jacobszn. Roskam schenkt als gift onder de levenden aan Gerrit Gerritszn. Roskam een huis
en erf' met gemene gang, aan Joost Joostenzn. van der Pauw opgedragen op 14-05-1674,
belend NO Mr Wijnand van der Maas d’Avenrode burgemeesier van Haarlem en Anthony
Sijs of Lambert Lambertszn. oude Lambert, ZO de Heerweg, ZW de kinderen van Jan
Adriaanszn. Hoekstraten en NW de voorsz. Van der Maas alsmede de smid, ijzer, kolen, inen uitschulden met een bed met toebehoren etc. en aan Hendrik Gerritszn. Roskam mede zijn
zoon een bed met toebehoren en 6 lakens, welke schenkingen worden aangenomen.
171. Verkoopvoorwaarden voor het verkochte van 163v.
174v. Copie testament van 18-05-1686 voor Leendert van Asperen notaris te Haarlem.
Testament van Engel Simonszn. van Alkemade wonende Haarlem. Hij benoemt tot
erfgenamen Simon Dirkszn. Westgeest, Cuniertje Jacobsdr. en Guertje Jacobsdr. zijn neef en
nichten ieder voor 1/4 met plaatsvervulling en de gezamenlijke kinderen van Maartje Dirksdr.
mede zijn nicht voor 1/4, doch het deel van Cuniertje en Guertje moet vererven op hun
nakomelingen.
176v. 16-02-1691. Copie akte notaris Pieter Baas te Haarlem. Simon Dirkszn. Westgeest
voor1/4, Claas Jacobszn. Koolloos voor hem zelve en als lasthebber van Christiaan Jacobszn.
Koolloos, Marytje Jacobsdr. Koolloos, Pietertje Jacobsdr. Koolloos, Hendrik Lodewijkszn.
gehuwd met Annetje Jacobsdr. Koolloos tezamen voor 1/4 en gezamenlijk voor de helft en
Cuniertje Jacobsdr. van Alkemade weduwe van van Barent Corszn. voor 1/4 en Guertje
Jacobsdr. van Alkemade meerderj. dr voor 1/4 tezamen voor de wederhelft stellen op 14-021691 als erfgenamen van Engel Simonszn. van Alkemade mitsgaders en benevens de
erfgenamen Annetje Dirksdr. Brouwer voor mij notaris de boedel van Engel hebben
gescheiden, waarbij aan de comparanten was toebedeeld een huis en erf hetwelk gemeen
blijft, 700 roe land in Hillegom hetwelk gemeen blijft gedurende het leven van Barendje
Hendriksdr. alzo het verbonden is voor een jaarlijks legaat van 20 gld tbv Barendje.
177v. Copie van een akte van 20-01-1720 verleden voor Coenraad van Rijp notaris te Leiden.
Annetje Jansdr. Guldemond weduwe van Claas Koolloos zo voor haar zelve en voor haar
dochter Marytje Koolloos, Marytje Jacobsdr. Koolloos weduwe Eduard de Wilde, Pietertje
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Jacobsdr. Koolloos weduwe van Jan Lucaszn. Noorderdorp, Marytje Persoon weduwe
Christiaan Koolloos, Dirk Westgeest, Jan Westgeest en Jacob Westgeest kinderen van Simon
Westgeest, als het recht bij scheiding van de boedel van Engel Simonszn. van Alkemade
verkregen hebben, geven procuratie op Jacob Claaszn. Koolloos om te verkopen 1 morgen
100 roe land in Hillegom.
179. 31-01-1720. Jacob Claaszn. Koolloos wonende Oegstgeest zoon van Claas Jacobszn.
Koolloos die een zoon was van Claas Koolloos (sic) den ouden en Maria Dirksdr. Westgeest
voor hem zelve en als last hebbende van zijn moeder Annetje Jansdr. Guldemond weduwe
Claas Jacobszn. Koolloos zo voor hem zelve en als voor Maria Jacobsdr. Koolloos etc. als
hiervoor vermeld, welke Maria Jacobsdr., Pietertje Jacobsdr. en Christiaan Jacobszn. mede
geboren waren uit Maria Dirksdr. Westgeest, de 3 kinderen van Simon Westgeest voorsz. en
Hendrik Hendrikszn. van der Hulst wonende Haarlem weduwnaar van Guertje Jacobsdr. van
Alkemade en enig erfgenaam van zijn overleden dochter Guertje, de voorsz. Simon Dirkszn.,
Maria Dirksdr. en Guertje Jacobsdr. enige overgebleven erfgenamen van Engel Simonszn.
van Alkemade, enige overgebleven erfgenamen van Simon Claaszn. van Alkemade verkopen
Cornelis van Heesel wonende Oegstgeest 11/12 van 1 morgen 100 roe gelegen in de
Vennipperpolder, gekomen van Simon Claaszn. van Alkemade daarin de koper als gehuwd
met Duifje Simonsdr. Westgeest dochter van Simon Dirkszn. Westgeest 1/12 toekomt, belend
NO de Voslaan, ZO de erfgenamen van mevrouw van Loenen, ZW de polders moldensloot en
NW Wijnand Mens, voor 380 gld.
181. 31-01-1720. Dirk Janszn. van Heemstede als volgens akte van 21-10-1717 alhier
gepasseerd de eigendom verkregen hebbende van een huis en erf in de afgezande geest
verkoopt Hendrik Willemszn. Versteeg het voorsz. huis en erf, belend NO Krijn Gerritszn.
Berendrecht, ZO de Heerweg, ZW Willem Hendrikszn. van Leeuwen en NW de voorsz.
Berendrecht en Willem Hendrikszn., voor 100 gld gereed alsmede een custingbrief van 400
gld.
182v. 31-01-1720. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte. Afgelost 25-06-1723.
183. Copie van een akte verleden op 03-06-1720. Lucas de Schepper, Harmanus Blom,
Cornelis de Roos en Cornelis van Neck makelaars te Amsterdam willen verkopen een
boerenwoning en stalling, paardestal, schuren en hooiberg alsmede 25 1/2 morgen land in de
Vos- of Weerlanderpolder. Gekocht door Pieter Boommeester voor Elbert Graafland voor
6200 gld.
185v. Copie akte 19-09-1719 verleden voor David Walschaart notaris te Amsterdam. Joannes
Matthijszn. Romswinkel en Mr Abraham Matthijszn. Romswinkel broers beiden wonende
Amsterdam als mede erfgenamen van hun oom Johannes Janszn. Romswinkel geven
procuratie op Matthijs Romswinkel hun broer om al hun zaken waar te nemen.
186v. Copie akte van 15-03-1720 voor zelfde notaris. Abraham Romswinkel als mede
erfgenaam als hiervoor vermeld verleent procuratie op Paulus van Beseler secretaris van
Sloten etc. als hiervoor vermeld.
187v. 03-06-1720. De hiervoor vermelde makelaars te Amsterdam willen verkopen een
hofstede genaamd de 3 huysen onder Hillegom met 6 morgen 517 roe land. Koper Pieter
Boommeester voor Elbert Graafland voor 6200 gld.
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189v. 03-07-1720. Willem Lakeman president burgemeester van Haarlem verkoopt Mr Elbert
Graafland een hofstede met huis, tuinmanswoning, stalling voor 8 paarden, koets- en
wagenhuis met 6 morgen 517 roe land, belend O en N de koper, W de Heerweg en Z met een
eigen laan aan de heer van Loon, voor 6200 gld.
190v. 03-07-1720. Mr Paulus van Beseler als procuratie hebbende van Abraham van
Romswinkel, Nicolaas van Romswinkel, Matthijs van Romswinkel, Jan Romswinkel en
Abraham Romswinkel, alle 3 kinderen van Matthijs Romswinkel, welke Abraham en
Nicolaas waren broers en Matthijs, Jan en Mr Abraham Matthijszn. Romswinkel
broederskinderen en allen tezamen erfgenamen van Joannes Romswinkel verkopen Mr Elbert
Graafland een boerenwoning met 25 1/2 morgen land gelegen in de Vos- en Weerpolder, aan
Joannes Janszn. Romswinkel opgedragen op 19-02-1716, belend N en O Cornelis Ascaniuszn.
van Sypesteyn, W de hofstede van de heer Lakeman, en Z de Kerk van Hillegom, voor 6200
gld.
193. Copie akte van 21-11-1714 verleden voor notaris Cornelis Noppen te Haarlem. Contract
tussen Claas Akersloot en de kinderen van Maarten Pauluszn. van Schooten en Grietje
Adriaansdr. Akersloot gepasseerd voor Wijnand Mens op 16-03-1713 waarbij getaxeerd is
een huis en erf aan de Kalkovens met huisjes, schuren, barg, tuin en land op 1900 gld, een
huis met de kerk en 3 morgen land te Hlllegom op 750 gld, 3 kalkovens met 2 huisjes, schuur
en 5 morgen land op 2650 gld.
194. 13-08-1720. Claas Adriaanszn. Akersloot wonende alhier zoon en mede-erfgenaam van
Adriaan Corneliszn. Akersloot en Magdalena Adriaansdr. Erffoort verkoopt Gerrit
Corneliszn. van ’s-Gravemade wonende alhier de helft van de navolgende huizen, kalkovens
en 9 morgen 326 roe land over duin, daarvan de koper de helft was opgedragen op 05-111715 in het geheel opgedragen aan Adriaan Claaszn. Akersloot, voor 2650 gld.
195v. 14-08-1720. Bruin Arendszn. van der Bijl zoon en mede erfgenaam van Arend
Bruinenzn. van der Bijl, zoon en enige erfgenaam van Anna Biesen en Arend Bruinenzn. van
der Bijl, beiden overleden Hillegom volgens testament van 18-12-1686 verleden voor notaris
Jacob van der Werf te Leiden verkoopt Elbert Graafland 1 morgen 400 roe land in de Vos- en
Weerlanderpolder, aan Arend Bruinenzn. opgedragen op 05-02-1680, belend O Jan
Corneliszn. van der Meer, Z de Leek, W Daniel Camby en N de Oostenderlaan, voor 349 gld.
196v. 06-11-1720. Gerrit Roskam schuldig aan Gerrit Franszn. Poeldijk wonende den Haag
200 gld met hypotheek op zijn huis en erf gelegen in het dorp, belend NO Mr Wijnand van
der Maas d’Avenrode en Anthony Sijs of Lambert Lambertszn. oude Lambert, ZO de
Heerweg, ZW de kinderen van Jan Adriaanszn. Hoekstraten en NW de voorsz. Van der Maas.
Afgelost 09-07-1779.
197v. 27-11-1720. Petronella Hendriksdr. van den Berg weduwe van Jacob Jacobszn. de
Vlieger mitsgaders Huibert Wouterszn. van der Vlucht en Cornelis Corneliszn. Croon
armmeesters van de Roomse Armen als alimenterende Aagje, Jacobus en Cornelis kinderen
van de voorsz. Jacob Jacobszn. de Vlieger gewonnen bij wijlen Maria Hendriksdr. Croon en
haar sterk makende voor Lena Jacobsdr. de Vlieger dochter van de voorsz. Petronella
verkopen Jan Leendenszn. de Gans mede wonende alhier de beternis van een huis met
schuurtje en 400 roeden land, de voorsz. Jacob opgedragen op 11-11-1703, de 400 roe in
erfpacht van de Rekenmeesters van de Domeinen voor 8 gld per jr volgens de brief van 0102-1699, belend NO en ZO de Grafelijkheid, ZW de beek en NW Cornels Gerritszn. van ‘sGravemade, voor 120 gld boven de belasting.
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198v. 27-11-1720. Volgt schuldbrief van 50 gld tbv Gerrit Corneliszn. van ‘s-Gravemade met
hypotheek op het gekochte.
200. 01-02-1720. Gerrit Dirkszn. van der Laan weduwnaar van Elisabeth Leendertsdr.
Binckhorst voor hem zelve en als vader en erfgenaam voor de helft van Hendrik Gerritszn.
van der Laan en voogd over wijlen diens minderjarige dochter Dirkje Gerritsdr. van der Laan,
de voorsz. Hendrik en de minderjarige kinderen enige erfgenamen van Elisabeth Leendertsdr.
en de voorsz. minderjarige mede erfgenaam voor de helft van Hendrik Gerritszn. van der
Laan verkoopt Goossen Claaszn. schipper tot Woudsend in Friesland een huis en erf met tuin
en noodweg, afgezand aan de Beek, de verkoper opgekomen op 08-05-1718, belend NO de
Beek, ZO Jan Hendrikszn. Molesteeg, ZW Jan Dirkszn. Croon en NW Willem Janszn.
Bierman, voor 139 gld 6 st alsmede een custingbrief van 125 gld.
202. 01-02-1720. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte. Afgelost 11-12-1727.
204. Copie van een akte van 03-10-1712 voor notaris Melchior van Cleynenbergh te Haarlem.
Testament van Dirk Hendrikszn. Croon en Cornelisje Jansdr. wonende Hillegom over de
hofstede Oostende, Zij herroepen alle voorgaande testamenten behalve dat van 10-03-1692
voor notaris Cornelis Rens te Haarlem. Zij benoemen tot erfgenamen de twee kinderen van
hun overleden zoon Wouter Dirkszn. met name Cornelia en Guertje Woutersdr. met 2 stukken
weiland groot 5 morgen gelegen onder Schalkwijk bij de zaagmolen, 3 morgen 150 roe in de
grotte polder aldaar, belend NO de Zomerweg, ZW de Goo; een huis en 2 werven op
Schalkwijk over de Molenwerf en een stuk land aan de Weerlaan te Hillegom groot 8 hond en
aan Stijntje Dirksdr. mede wonende over de voorsz. hofstede in Hillegom en bij
vooroverlijden haar kinderen een huis en erf en het land dat nu gebruikt wordt door Gerrit
Jacobszn. gelegen bij de Weerlaan en de helft van 5 morgen land gelegen aan de Weerlaan en
600 gld welke Stijntje Dirksdr. van hen op rente heeft en nog de getimmerde kamer waarin de
testateuren wonen en aan de kind of kinderen van overleden dochter Annetje Dirksdr. bij
Wil1em Joostenzn. hun huis en erf te Hillegom aan de Beekbrug, het Papeland groot 10 hond
aan de Vossenlaan en de helft van de voorsz. 5 morgen aan de Weerlaan en 8 hond land aan
de Weerlaan bij de watermolen te Hillegom met prelegaat aan de kleinkinderen van roerende
goederen; zij benoemen tot enige erfgenamen hun 3 genoemde kinderen of hun descendenten.
Voogden Jan Pieterszn. Langeveld en Cornelis Aartszn. Sprokkenburgh beiden wonende
Hillegom en seclusie van de weeskamer.
208v. Copie extract testament van 26-04-1711 voor Melchior van Kleynenberg notaris te
Haarlem. Anna Jacobsdr. weduwe van Dirk Claaszn. van ‘s-Gravemade wonende Hillegom
benoemt tot enige erfgenaam Gerrit Gerritszn. Akersloot haar neef van moederszijde wonende
Haarlem doch deze moet aan Lijsbeth Arisdr. innocente dochter van haar nicht van
vaderszijde uitkeren de vruchten van haar na te laten goederen ter alimentatie van Lijsbeth
gedurende haar leven.
210. Copie akte 08-11-1694 voor notaris Pieter Baas te Haarlem. Huwelijksvoorwaarden
tussen Dirk Claaszn. van ’s-Gravemade weduwnaar, toekomende bruidegom en Anna
Jacobsdr. Hoogeboom meerderj. dochter. Als de bruigom eerst sterft zal de bruid uit de
nagelaten goederen 100 gld per jr trekken. Voldaan op 30-11-1715 en 30-11-1716.
211v. Copie akte van 23-12-1709 verleden voor Wijnand Mens notaris te Hillegom. Anna
Jacobsdr. weduwe van Dirk Claaszn. ’s-Gravemade en Antje Dirksdr. ’s-Gravemade
voordochter delen de boedel. De weduwe een huis en erf gelegen bewesten het dorp, belend
ZO de Heerweg, ZW Floris Hendrikszn. Elstgeest, NO de weduwe van de heer Geesteranus
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en NW de Vinkesloot, een stuk land gelegen in de Lisserbroek onder Lisse groot 1 morgen 2
roe, belend NO de Kwadeweg, ZO de erfgenamen van Gerrit Goriszn. van der Cluft, ZW
Pieter Six en de Rijnsloot van de Lisserpoel en NW de Tochtsloot en 1 morgen 3 hond 26 roe
land aldaar, belend NO Gerrit Joriszn. van der Cluft voorsz., ZO de Kwadeweg, ZW de Kerk
van Lisse en NW de heer Six en aan de voordochter 2 morgen 580 roe land, belend ZO de
Tochtsloot, ZW de erfgenamen van Jan Bennebroek en de Elsbroekerlaan, NO de Abdij van
Rijnsburg en NW de erfgenamen van de heer Valk.
213v. Copie van een akte van 21-12-1720 verleden voor Theodorus Elout jr te Haarlem.
Everard Loiting predikant te Haarlem gehuwd met Emerentia Pauw en Anna Pauw weduwe
Hendrik Geesteranus, erfgenamen van hun moeder Eva Vogels lest weduwe van Jan van
Grieken en daarvoor van Egbert Pauw, geven procuratie op Cornelis Hendrikszn. om te
Hillegom een huis en erf op te dragen gelegen achter de kerk aan Claas Dirkszn.
214v. 09-04-1721. Cornelis Hendrikszn. ’s-Gravemade als last en procuratie hebbende van
Everard Loiting hiervoor vermeld waarbij wordt opgegeven dat Eva Vogels was enig
erfgenaam van Jan Vogel, verkoopt Claas Dirkszn. Meijster een huis en erf gelegen achter de
kerk gekomen van de voorsz. Jan Vogel, belend NO de Kerklaan, ZO Mr Daniel van
Genegen, ZW de voorsz. Beek en NW Jan Hendrikszn. Molesteeg, voor 325 gld.
215v. 09-04-1721. Hillegond Jacobsdr. van der Star weduwe Dirk Claaszn. Meijster, Claas
Dirkszn. Meijster en Cornelis Hendrikszn. ’s-Gravemade gehuwd geweest met Elisabeth
Dirksdr. Meijster kinderen en enige erfgenamen van Dirk Claaszn. Meijster verkopen Jan
Claaszn. Valkoog een huis en erf met boomgaard aan de voorsz. Dirk Claaszn. Meijster
opgedragen op 11-05-1680, belend NW Gerrit Janszn. Bosveld, ZO Leendert de Roos wegens
zijn vrouw Vrouwtje Dammisdr. van Dijk, ZW de noodweg van Sint Maartens Hof en NW de
wildernis, voor 225 gld.
217. 09-04-1721. Arnoldus Barneveld wonende Lisse als last en procuratie hebbende van
Claas Pieterszn. Bakker en Claas Jacobszn. executeurs van het testament van Krijn van der
Sloot, zijnde de procuratie gepasseerd op 10-02-1721 voor notaris Philips Roos te Amsterdam
verkoopt Jan Claaszn. Valkoog gehuwd met Antonia Barneveld, mede erfgename van Krijn
van der Sloot de delen van de verdere erfgenamen van Krijn in een windkorenmolen in de
Grafelijkheidsduin achter het dorp, belend rondom de Grafelijkheid, belast met 2 gld tbv de
voorsz. Grafelijkheid, voor 269 gld boven de erfpacht.
218. Copie acte 04-04-1721 notaris Jacob van Dorp te Lisse. Elisabeth Claasdr. van Leeuwen
wonende Lisse weduwe en erfgename van Pieter Leendertszn. van der Bijl volgens diens
testament voor mij verleden op 02-12-1720 stelt dat haar man verkocht had en dat zij daarom
volmacht verleend op Simon Simonszn. Berkhout wonende Lisse om namens haar op te
dragen te Hillegom aan Bruin Leendertszn. van der Bijl burgemeester van Hillegom een huis
en erf met tuin gelegen in het dorp op de hoek van de Molensteeg, aan Pieter van der Bijl
opgedragen op 07-05-1710, belend NO en NW Lidia Bake weduwe Jan van den Bos, ZO de
Heerweg of Houttuin en ZW de Molensteeg, mits de koper of diens zoon Jan Bruinenzn. de
bakkersnering in het verkochte mag uitoefenen, belast met een custingbrief van 800 gld tbv de
weduwe en kinderen van Cornelis Vis.
219v. 04-04-1721. Volgt de overdracht, waaruit blijkt dat de toestemming op 07-03-1721
door de domeinen is verleend voor 1600 gld waarvan 800 gld gereed.
221. Volgt de toestemming van de domeinen.
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221v. 10-04-1721. Volgt de schuldbrief met hypotheek op het gekochte. Afgelost 17-05-1734.
223v. Copie akte van 15-04~1721 voor Jacob van Dorp notaris te Lisse. Cornelis Engelszn.
Brero en Johannes Engelszn. Brero beiden wonende Noordwijkerhout in de Silk mitsgaders
Cornelis Huibertszn.’s-Gravemade wonende Hillegom gehuwd met Cornelia Engelsdr. Brero
kinderen en enige erfgenamen van Engel Corneliszn. Brero gehuwd met Catharina Cornelisdr.
Westerbeek verwijzen naar het testament van hun ouders verleden voor Krijn Raven notaris te
Leiden op 09-10-1696 en de huwelijksvoorwaarden tussen Cornelis Adriaanszn. Akersloot en
de voorsz. Catharina Cornelisdr. verleden voor Teunis van Zwieten te Leiden op 22-02-1696
alsmede het vaderlijk bewijs verleden voor dezelfde notaris op 27-02-1696 delen de boedel
o.a. aan Cornelis Engelszn. en Johannes Engelszn. de helft van een huis en erf te Hillegom
aan de Geert kant in het westen van het Dorp, opgedragen aan Reijer Reijerszn., daarvan de
wederhelft in lijftocht bezeten wordt door Maria Jacobsdr. Nobele, belend NO en NW
Cornelis Fanius, ZO de Heerweg en ZW de kinderen van Willem Joostenzn. van Diest.
225. Copie van een akte van 10-02-1721 verleden voor notaris Philips Roos te Amsterdam.
Claas Bakker en Claas Jacobszn. beiden mr houtzaagmolenaar als executeurs van het
testament van Krijn van der Sloot en als procuratie hebbende van de gezamenlijke
erfgenamen van Krijn geven procuratie op Arnoldus Barneveld om aan Jan Valkoog te
verkopen een korenmolen te Hillegom, voor 2700 gld. (sic).
H.J. van der Waag, Spijkenisse, oktober 2001.
Gedigitaliseerd door M. van der Tas, september 2012.
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