NOTARIEEL ARCHIEF VAN LISSE
Notaris Jacob van Dorp
Inv.nr. 5312
bewerkt door
H.J. v.d. Waag.

Het betreft hier een deel, waarvan enkele acten gepasseerd zijn te Alphen, door de bewerker aangegeven
met een (A) achter de datum. De pagina’s zijn niet genummerd; de acten wel. De bewerker heeft- zoals
gebruikelijk- getracht eenzelfde spelling aan te houden, zulks ivm de indexering.
Jacobus van Dorp werd 19-05-1683 geadmitteerd te Schiedam en passeerde acten in Alphen, Hillegom,
Lisse en Nieuwveen. Wellicht ook in Schiedam?
1. 24-02-1708 (A). Mutueel testament van Pieter Willebrorduszn. Slingeland en Nelletje Jacobsdr. van
der Heijde wonende Alphen. Langstlevende voogd en moet de kinderen opvoeden tot 25 jr of eerder
huwelijk. Bij hertrouwen van de langstlevende gaat de helft van de boedel naar de kinderen en seclusie
van de weeskamer.
2. 14-03-1708. Joanna Groenauts wonende op haar huis de Keukenhof als enige erfgename van Henrik
van Hove verhuurt Maarten Dirkszn. van der Meer haar bouwwoning behorende bij de Keukenhof met
38 morgen wei- of teelland in de Loostert en de Lagevenen als ook in de Lisserbroek, alsmede een
perceel land aan de Delfweg en de Cingels van de Keukenhof, genaamd de Sukercamp, door de voorsz.
van Hove verhuurt aan Claas Pieterszn. Langeveld, voor 570 gld per jr.
3. 16-03-1708 (A). Petronella Geertruid van der Walle gehuwd met Jacobus Donkan en Cornelis van
Duijn koopman te Leiden staan borg voor Pieter Pieterszn. van Staveren wonende aan de Lagezijde van
de parochie van Alphen en wel Petronella voor de waring van 3 morgen 500 roe land in Alphen in de
polder achter de kerk door de heer Donkan aan de heer van Hove verkocht op 13-01-1708, belend Z Jan
Jacobszn. Stupart, Cornelis Claaszn. van Tol en Willem Janszn. Maas en N Gerrit Adriaanszn. van
Staveren en de erfgenamen van Mr Willem van Schaap en de laatste comparant voor de hypotheek,
welke de erfgenamen van Leonard Colijn daarop hebben.
4. 22-04-1708. Testament van Elisabeth Cornelia Veenstra wonende op de Keukenhof. Benoemt tot
erfgename haar moeie Joanna Groenauts weduwe Henrik van Hove.
5. 02-05-1708 (A). Hugo van Aken hospes onder Oudshoorn maakt machtig Adriaan Rosenboom.
6. 02-05-1708 (A).Christiaan Janszn. van Leyden wonende Aarlanderveen machtigt Adriaan
Rosenboom in het proces ca Jan Boon.
7. 09-05-1708 Boedeldeling van de goederen van Syberig van der Horst overleden Lisse 29-11-1707
weduwe van Ds Thomas ter Melburg predikant te Merder bij Edam en tevoren weduwe van Mr Adriaan
van Gorcum schout van Lisse vlgs testament voor schout en schepenen van Lisse verleden op
22-11-1690 en nalatende tot erfgenamen vlgs testament van 20-11-1701 voor dezelfde nts de kinderen
van haar broer Dirk Evertszn. van der Horst en tot lijftochter haar broer. Gedaan door Cornelis
Adriaanszn. van der Saal de jonge oud burgemeester van Lisse mede executeur en mede-voogd over
haar erfgenamen onder verwijzing naar de inventaris van 08-12-1707 gepasseerd voor dezelfde nts te
Lisse.
8. 16-05-1708 (A). Cornelis Mouweringszn. van Swieten bouwman te Alphen borg voor de erfgenamen
van Cornelia Maartensdr. van Swieten eerst weduwe van Pieter van Rijssum en laatst van Joannes de
Jong.
9. 20-05-1708. Joanna Groenauts weduwe Henrik van Hove machtigt Nicolaas Pezijn ontvanger op Sas
van Gent.
10. 30-05-1708. Dezelfde maakt machtig Rudolph Augustus Haacken kapitein in het lijfregiment van de
hertog van Wolfenbuttel om de revenuen van haar goederen te Willemstad te ontvangen.
11. 10-07-1708. Joannes Maartenszn. van ’t Hoog en Dirkje Jacobsdr. van der Mark weduwe Maarten
Dirkszn. van ’t Hoog met Cornelis Adriaanszn. van der Saal haar gekoren voogd wonende allen in Lisse.
Johannes is schuldig aan Dammas Quirinszn. Berendregt minderj. zoon van wijlen Anna Dammasdr.
Raaphorst en kleinzoon en mede-erfgenaam van Cornelia Adriaansdr. van Steijn, weduwe van Dammas
Dammaszn. Raaphorst den Ouden 360 gld wegens geleend geld ontvangen van Elias Adriaanszn. Geel
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en Pieter Leendertszn. van der Bijl voogden over Dammas.
12. 27-06-1708 (A) Margaretha Pietersdr. van Swieten weduwe Jan van Rijn wonende Alphen maakt
machtig Adriaan Rosenboom procureur te Alphen in het proces voor het gerecht van Alphen ca Simon
Corneliszn. Victorie.
13. 03-07-1708. Hubert Hendrikszn. Heemskerk en Agnietje Cornelisdr. Seestraten echtelieden
wonende Lisse bevestigen hun testament van 21-12-1694 voor zelfde nts alsook dat zij hun gehuwde
kinderen Hendrik, Cornelis, Hubertje en Willempje boven een goede uitzet bij hun huwelijk elk 500 gld
hebben gegegeven, gelijk zij tevoren aan hun andere kinderen Grietje, Cornelia en Aagje gegeven
hadden. Zij willen dat na de dood van de langstlevende de nalatenschap als volgt wordt verdeeld: zij
prelegateren aan Jan Hubertszn. hun jongste kind boven de voorsz. 500 gld 2 morgen 345 roe land
gelegen in de Clei onder Noordwijk zijnde leenland, reeds verlijd aan hun zoon en benoemen tot
erfgenamen hun kinderen of kleinkinderen bij plaatsvervulling en wel aan Grietje Hubertsdr. 5 morgen
land in de Hoogevenen onder Noordwijkerhout, genaamd de Begijne weide en 2 morgen 5 roe land in
Rooversbroek in Lisse; aan Hendrik Hubertszn. 3 morgen 123 roe land in de Poelpolder onder Lisse,
daarvan een gedeelte leenland is van het huis van Assendelft, waarmede hij verlijd is; aan Cornelis
Hubertszn. 4 morgen 200 roe land genaamd Jan Orlinkerland, 1 morgen 300 roe genaamd de Sneb mede
in Noordwijkerhout in de Hoogevenen en 1 morgen 450 roe land in de voorsz. polder van Roversbroek
en aan Hubertje Hubertsdr., de kinderen van de voorsz. Cornelia geboren van Dammas Simonszn. Prins
en de voorsz. Willempje Hubertsdr. en Jan Hubertszn. elk 1/4 in de woning en landen in Lisse. Voogden
Hendrik Hubertszn., Cornelis Hubertszn. en Cornelis Adriaanszn. de Graaf.
14. 27-07-1708 (A). Bartholomeeus Pelletier oud burgemeester van Woerden als oom en bloedvoogd
alsmede administrateur van de goederen van Bartholomeeus van der Vlugt nagelaten minderj. zoon van
wijlen Willem van der Vlugt en Jannetje van Aalst beiden overleden te Lisse maakt machtig zijn vrouw
Elisabeth van der Leur om alles in te vorderen waaronder de inschulden van de minderjarige.
15. 08-08-1708 (A). Willem Corneliszn. Kraan wonende Woubrugge onder Esselickerwoude oom en
naaste bloedverwant van Cornelis en Matthijs, nagelaten minderj. weeskinderen van wijlen Jan
Corneliszn. Kraan overleden Alphen bij Magteld Antonisdr. van Leeuwen. Er zijn meer schulden dan
baten en hij verwerpt de nalatenschap en laat deze over aan de weduwe.
16. 11-09-1708(A). Jacob Ottenszn. Cranenburg oud burgemeester van Lisse gehuwd met Aagje Jansdr.
Broer dochter en mede-erfgename van Jan Stevenszn. Broer overleden te Aalsmeer maakt machtig
Claas de Meijer schout van Uittenbuurt om te compareren voor het gerecht van Sevenhoven en daar over
te dragen de landen hem aangekomen bij scheiding voor nts Doublet te Aalsmeer op 28-10-1699.
17. 25-10-1708. (A) Simon Pieterszn. Loopeker en Cornelia Jansdr. Rietveld echtelieden wonende
Nieuweveen benoemen de langstlevende als voogd en seclusie van de weeskamer.
18. 28-10-1708. Cornelis van der Goes heer in Cromstrijen en Grisoort wonende op de Ridderhofstede
Dever in Lisse maakt machtig Willem Kramers nts te Middelburg om zijn goederen gelegen op
Walcheren evenals zijn rentebrieven tlv ’s-lands comptoir binnen de provincie Zeeland te beheren en
administreren.
19. 02-11-1708 (A). Mr Cornelis van Culemborg advocaat voor het Hof van Utrecht zoon en voor 1/5e
erfgenaam van Gijsbert van Culemborg domheer van Utrecht verhuurt Cornelis Claaszn. den Ouden
wonende Alphen 1/5e van een woning met huis, barg, schuur en 13 morgen zo wei-, hooi- als teelland
gelegen omtrent de Goudse sluis, door huurder bewoont en gebruikt, voor 108 gld per jr.
20. 05-11-1708. Mutueel testament van Jan Dirkszn. Klinkenberg en Anna Andriesdr. Tijdeman
echtelieden wonende Lisse. De langstlevende is erfgenaam met hun kinderen Bartholomeeus, Catharina,
Elisabeth en Anna met plaatsvervulling. Langstlevende moet kinderen opvoeden tot 25 jr of eerder
huwelijk en dan aan de ongetrouwde kinderen uitkeren wat de gehuwde hebben gehad alsmede 3 gld 3 st
met seclusie van de weeskamer.
21. 16-11-1708 (A). Mutueel testament van Willem Janszn. Vos oud-ambachtsbewaarder en Cornelia
Jansdr. Kop wonende Alphen. Bij hertrouwen van de langstlevende of bij niet hertrouwen na diens
overlijden moet de boedel in 2 helften worden gedeeld. Langstlevende voogd of voogdes en seclusie van
de weeskamer. Mede compareerde Jannetje Jansdr. Kop zuster van de testatrice.
22. 27-11-1708. Cornelis Huigenzn. van der Linden ambachtsbewaarder van Lisse en Jeroen
Nanningszn. van Beijeren burgemeester van Voorhout, zijnde met wijlen Hendrik Janszn. Hoogkamer
ambachtsbewaarder van Lisse gesteld tot executeurs en voogden over de minderj. erfgenamen van Anna
Nanningsdr. Beverwijk overleden te Lisse met seclusie van de weeskamer, het testament gepasseerd
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voor schout en schepenen van Lisse op 25-10-1698. Zij benoemen tot mede-executeur Gerrit Janszn.
Hoogkamer, zoon van de voorsz. Hendrik.
23. 28-11-1708. Cornelis Dammaszn. van Grieken gehuwd met oude Maria Jansdr. van der Voord ter
eenre, Hubert Janszn. van der Voord wonende Lisse en Pieter Janszn. Rode gehuwd met jonge Maria
Jansdr. van der Voord, kinderen en erfgenamen van jonge Jan Dirkszn. van der Voord en Jaapje
Hubertsdr. Briole, beiden overleden te Lisse, welke Jaapje een dochter was van wijlen Hubert
Corneliszn. Briole, delen de boedels. Cornelis van Grieken een woning en 1 morgen 341 roe land
opgedragen aan Jan Dirkszn. op 25-05-1694, 598 roe uit 1 morgen 341 roe, opgedragen aan dezelfde op
19-02-1666, daarvan de rest of 340 roe zijn toebedeeld aan Hubert Janszn., nog een kroftje aan de Beek
van 1 morgen 71 roe en een kroftje aan de Laan van 1 morgen 100 roe, tezamen 4 morgen 150 roe, de
woning belast met de helft van 5 gld per jr tbv het Catharina Gasthuis te Leiden, belend de voorsz.
woning met de 4 morgen 540 roe in zijn geheel NO Hendrik Gerritszn. van der Bos, ZO de ringsloot van
de bedijkte Lisserpoel, de Sasbeek en Hubert Jansnz. voorsz., ZW de voorsz. Hubert, Pieter Janszn. en
de Sasbeek en NW de Heerweg; Hubert Janszn. een woning met 343 roe land uit 1 morgen 441 roe,
opgedragen aan Jan Dirkszn. op 19-02-1666, daarvan de rest of 598 roe hiervoor zijn toebedeeld aan
Cornelis Dammaszn.; een boomgaard van 105 roe, een hangkroftje van 1 morgen 161 roe; de wei aan de
poel van 1 morgen 268 roe tezamen 3 morgen 295 roe; de voorsz. woning en 344 roe land belast met de
wederhelft van de voorsz. 5 gld per jr; de woning met 3 morgen 295 roe belend in zijn geheel NO de
voorsz. Cornelis Dammaszn., ZO de voorsz. ringsloot, ZW de voorsz. Pieter Janszn Rode en NW de
Sasbeek; Pieter Janszn. Rode 1 morgen 506 roe, een weide mede over de Sasbeek van 1 morgen 378 roe,
tezamen 3 morgen 284 roe, belend NO Cornelis Dammaszn. en Hubert Janszn. voorsz. en de voorsz.
Sasbeek, ZO de voorsz. Hendrik Gerritszn. van der Bos, ZW Jan Adriaanszn. ’s-Gravenmade en NW de
Heerweg. Van de totale verdeling is 8 morgen 287 roe gekomen van Hendrik Corneliszn. Briole.
24. 30-11-1708 (A). Jasper Claaszn. van Leeuwen wonende Zoeterwoude, Dirk Claaszn. van Leeuwen
wonende Alphen en Roelof Pieterszn. Muskeput wonende Aarlanderveen gehuwd met Maria Claasdr.
van Leeuwen, allen kinderen van Elsa Jaspersdr. van Leeuwen in haar leven huisvrouw van Claas
Dirkszn. van Leeuwen en mede-erfgenamen van Anna Cornelisdr. Vermij in haar leven weduwe van
Floris Corneliszn. van Tol verklaren accoord te gaan met de boedelinventarissen van hun moeder en
oud-moeie en zijn voldaan.
25. 05-01-1709. Cornelis van der Goes machtigt Bartholomeeus Keulenaars rentmeester wonende Goes
om zijn landen en goederen in Zuid-Beveland, de baronie van Borsselen en op Tholen onder Stavenisse
te verhuren en administreren.
26. 27-03-1709. Clement Paulszn. 68 jr, Jacob Floriszn. Heemstede 52 jr, Maarten Dirkszn. van der
Meer 50 jr, bouwlieden en Warbout Jurriaanszn. Vreburg mr timmerman 42 jr, de eerste 2 wonende
onder Voorschoten en de laatse 2 onder Lisse attesteren tvv Maarten Adriaan van Sijpesteijn.
27. 29-03-1709 (A). Gerrit Claaszn. Niewerf en Aam Claaszn. Niewerf alsmede Jan Corneliszn. van
Groot allen wonende Boskoop stellen zich borg voor de bede en andere dorps- en ambachtslasten als
Aam Claaszn. Niewerf of diens weduwe Adriana Pietersdr. Hoogelinde tot mei 1709 verschuldigd is.
28. 01-04-1709. Cornelis Janszn. van Bourgoigne en Jacob Floriszn. van Bourgoigne, beiden
bouwlieden te Lisse attesteren tvv Bartholomeeus Janszn. van Bourgoigne, van Lisse, bouwman in
Aalsmeer, bevorens gewoond hebbende onder Alkemade, houdende die van Alkemade schadeloos
nopens een akte van indemniteit door die van Alkemade tot ontheffing van die van Aalsmeer uit te
geven wegens het verval van de voorsz. Bartholomeeus of Maria Dammasdr. van Grieken van
Noordwijkerhout zijn vrouw of deszelfs kinderen Jan 8 jr, Dammas 6 jr of Dirk 3 jr, zolang die in
Aalsmeer in de huishouding van hun ouders zijn.
29. 02-04-1709. Jonkvrouw Adriana Constantia Sohier de Vermandois enige nagelaten kind van heer
Nicolaas Sohier de Vermandois vernietigt alle voorgaande procuraties, volmachten en commissien
betreffende haar goederen onder Brussel, Antwerpen en Diest en speciaal die van Jan Jacobszn. Slegt,
advocaat voor het Hof van Justitie in Holland en West-Friesland, gepasseerd op 14-06-1706 voor Pieter
van der Burg nts den Haag en in september 1706 voor Willem Lissant en zegt ook af te zetten al haar
rentmeesters. Zij benoemt nu Baltina Joanna Rubin gehuwd met Joan Baptista Boutens professor in de
medicijnen te Antwerpen om al haar zaken te behandelen en ook die behoren tot het Majoraat
geinstitueerd door wijlen don Pedro Helleman en de institutie door wijlen don Antonio Muyskens.
30. -6-03-1709. Mutueel testament van Cornelis Adriaanszn. de Graaff en Cornelia Hubertsdr.
Heemskerk echtelieden wonende Lisse. Langstlevende voogd of voogdes, kinderen opvoeden tot
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mondigen dage of eerder huwelijk en dan ieder uitkeren 315 gld. Medevoogd Hendrik Hubertszn.
Heemskerk en seclusie van de weeskamer.
31. 09-04-1709. Testament van Jacob Floriszn. van Bourgoigne en Catharina Jacobsdr. Naardenburg,
echtelieden, bouwende in de Lisserpoel. Bij kinderloos overleden benoemt hij haar tot enig erfgenaam,
doch als er kinderen zijn krijgen die de legitieme en de vrouw de rest en moet kinderen opvoeden tot
mondige dage of eerder huwelijk. Zij benoemt haar voorzoon Dirk Jacobszn. gewonnen bij eerdere man
Jacob Dirkszn. Uijttermeer en haar tegenwoordige man in een kindsgedeelte. Langstlevende voogd met
Hubert Janszn. van der Voord en Dirk Hendrikszn. ’s-Gravenmade en seclusie van de weeskamer.
32. 14-4-1709. Pieter Gerritszn. Vaandrager wonende Oudshoorn verklaart te approberen de acte van
ontslag door zijn zoon Gerrit Pieterszn. Vaandrager op zijn order gepasseerd van een arrest tot
Amsterdam gedaan door de bode Winter op 13-01-1707 namens hem gelegd onder Francois Schrodere
op de penningen van Gerrit Janszn. Maas en ook te ontslaan voor zover het hem aangaat de erfgenamen
van Jan Rademaker, Daniel en Pieter Rademaker van de borgtocht van het voorsz. arrest gepasseerd op
11-10-1707 voor schepenen van Amsterdam.
33. 30-04-1709. Warbout Jurriaanszn. Vreburg wonende Lisse weduwnaar van Grietje Cornelisdr. van
Erffort vader en voogd over Duifje oud geweest nov. 1708 14 jr en Cornelis april 1709 13 jr stelt aan tot
mede-voogden Gerrit Corneliszn. Wassenaar en Hendrik Corneliszn. Witteman, beiden wonende Lisse.
34. 01-05-1709(A). Leendert Corneliszn. van der Neut gehuwd met Maartje Willemsdr. van der Neut en
Pieter Janszn. Hogedoorn gehuwd met Machteltje Willemsdr. van der Neut, beiden wonende
Bodegraven machtigen Justus Gerstekoorn procureur voor het gerecht van Alphen in het proces ca
Pieter Corneliszn. van Swieten zoon en mede-erfgenaam van Cornelis Pieterszn. van Swieten.
35. 02-05-1709 (A). Mutueel testament van Meijnard van Adrichem hospes in het rechthuis van
Nieuweveen en Margaretha Pietersdr. Korver zijn vrouw. Langstlevende voogd of voogdes en moet de
kinderen opvoeden tot mondigen dage of huwelijk met seclusie van de weeskamer.
36. 09-05-1709(A). Alijd Gerritsdr. van Ruijten bejaarde ongehuwde dr geassisteerd met Adriaan
Willemszn. van Ruijten gezworen bode haar gekoren voogd, beiden wonende Nieuweveen, dochter van
Gerrit Corneliszn. van Ruijten en Machteld Jansdr. van Tol zr en mede-erfgename van Jan Gerritszn.
van Ruijten belooft Cornelis Gijsbertszn. Bos gehuwd met Clementia Gerritsdr. van Ruijten schadeloos
te houden van alle aansprakelijkheid op de boedels van de voorsz. 3 overleden personen. Gepasseerd in
het rechthuis van Nieuweveen.
37. 21-05-1709. Testament van Cornelis Pieterszn. van der Meer schipper te Lisse. Hij benoemt tot enig
erfgename zijn vrouw Maria Adriaansdr. van der Heller mits deze aan ieder van zusters Maria, Anna en
Gerritje zal uitkeren 25 gld met plaatsvervulling.
38. 21-05-1709. Maarten Adriaan van Sijpesteijn wonende Alkmaar machtigt Jacobus Camper
procureur te Leiden in het proces van naasting ca Claas Pieterszn. van Beijeren.
39. 05-06-1709 (A). Pieter Pieterszn. van Staveren wonende aan de Lagezijde onder Aarlanderveen in
de parochie van Alphen maakt machtig Jan van Aken in het proces ca Gerrit Andrieszn. van Staveren.
40. 05-06-1709 (A). Gerrit Andrieszn. van Staveren wonende Alphen maakt machtig Jacob Spoors
procureur in het proces ca Pieter Pieterszn. van Staveren.
41. 07-06-1709 (A). Gijsbert Corneliszn. Saal schipper op Hellevoetsluis gehuwd en eigen beheer over
zijn goederen hebbende, zoon en mede erfgenaam voor 1/3 van Cornelis Corneliszn. Saal en Alijd
Maartensdr. Rosbergen, beiden overleden te Alphen, mitsgaders van Willem Corneliszn. van der Laan
overleden Aarlanderveen maakt machtig Jan van Aken procureur te Alphen om alles te ontvangen dat
hem toekomt.
42. 09-06-1609. Jacob Ottenszn. Cranenburg president schepen, Pieter Leonardszn. van der Bijl oud
schepen en Roelof van Gog med. dr. allen wonende Lisse attesteren tvv Pieter Roomburg inpostmeester
wonende Leiden dat Roomburg gewoond heeft in het Oosteinde van Lisse tot mei 1708 waar op
zaterdag 24-03-1708 was ingebroken dmv het maken van een gat in een muur waardoor een mens kon
kruipen en dat het echtpaar heeft gezegd dat er veel geld was gestolen.
43. 09-06-1709. Mutueel testament van Claas Joriszn. ’s-Gravenmade bouwman en Maria Jacobsdr.
Duijndam, echtelieden, wonende Lisse.
44. 25-06-1709. Mutueel testament van Volkert Barendszn. van Rijn en Aaltje Adriaansdr. de Hoog
echtelieden wonende Lisse. Langstlevende kinderen opvoeden tot mondigen dage of eerder huwelijk en
dan aan elk uitkeren 3 gld 3 st. Mede voogden Jan Volkertszn. van Rijn en Jacob Pieterszn. Noordover
met seclusie van de weeskamer.
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45. 06-07-1709. Hubert Quirinszn. Geel oud schepen van Lisse. Hij verklaart aan zijn dochters Susanna
en Adriana of wel aan hun mannen Claas Adriaanszn. van der Heller en Adriaan Corneliszn. Vis
gewonnen in vorig huwelijk, haar moederlijk erfdeel te hebben uitbetaald. Hij benoemt tot enige
erfgenamen zijn dochters Maria gewonnen bij Dirkje Jansdr. van der Chijs zijn huidige vrouw en
Susanna en Adriana gewonnen bij Francina Pietersdr. Passenieri zijn 1e vrouw met plaatsvervulling en
tot executeurs en voogden Pieter Adriaanszn. Geel en Gerrit Corneliszn. Wassenaar, met seclusie van de
weeskamer.
46. 19-08-1708. Adriana Constantia Sohier de Vermandois verhuurt Meijnard Adriaanszn. van Beijeren
wonende Lisse een woning met 26 morgen land gelegen in Lisse in de Oostpolder en Lisserbroek,
voorheen verhuurd aan Adriaantje Pietersdr. van ’s-Gravendijk weduwe Kors Willemszn. van der Wist
voor 450 gld per jr en in het 1e jaar een toepacht van een vat boter van 80 pond.
47. 25-08-1708 (A) Hendrik Gijsbertszn. van Hoorn bouwman te Alphen, bij testament van Pieter
Gijsbertszn. van Hoorn en oude Maria Jansdr. van Leeuwen gepasseerd te Leiden voor nts Engel van
Haastenraadt op 17-05-1688 aangesteld tot voogd naast wijlen Gijsbert Claaszn. Turkenburg, benoemt
tot mede voogd Cornelis Gijsbertszn. Turkenburg mede wonende Alphen over Pieter Jacobszn. minderj.
zoon van Adriana Pietersdr. Swanenbeek, dochter van Pieter Corneliszn. Swanenbeek en Anna Jansdr.
van Leeuwen en mede-erfgenaam van oude Maria Jansdr. van Leeuwen.
48. 28-08-1709. Dr Rudolphus van Gog 42 jr, Jan Gerritszn. van Wateringen 43 jr en Claasje Jansdr.
Brero 40 jr allen wonende Lisse attesteren tvv Pieter Lenardszn. van der Bijl oud schepen en
tegenwoordig ouderling van de gereformeerde gemeente alhier dat zij haar brood hebben gekocht van de
requirant en dat het meestal het goede gewicht had, doch de 1e dat het wel eens te licht was.
49. 28-08-1709. Willempje Huigendr. Moerkerken weduwe van Engel Jacobszn. van Heemskerk
wonende Lisse ter eenre en Jan Vlaanderen oude Janszn. wonende Lisse oom van vaderszijde en Jan
Huigenzn. Moerkerken gezworen bode van Hillegom oom van moederszijde en bloedvoogden over
Jacob oud geweest 15-10-1708 12 jr, Guurtje oud geweest Lisserkermis 1708 9 jr en Hugo oud geweest
02-02-1709 4 jr. Moeder zal de kinderen opvoeden.
50. 01-09-1709. Pieter Leonardszn. van der Bijl oud schepen van Lisse maakt machtig Dirk Toornvliet
procureur voor het gerecht te Leiden in het proces ca Cornelia Claasdr. van Cleef laatst weduwe Hendrik
Pieterszn. Tetrode.
51. 02-09-1709. Pieter Hendrikszn. Domhof en Cornelia Gerritsdr. Brero echtelieden elk 65 jr, Anna
Dirkszn. Stellingwerve 55 jr gehuwd met Herman Hendrikszn. en Anna Michielsdr. van Nes 47 jr
gehuwd met Willem Corneliszn. Hogervoort allen wonende Lisse attesteren tvv Pieter Leonardszn. van
der Bijl en wel de eerste 2 comparanten dat in de zomer van 1709 op zaterdagmorgen terwijl Hubert
Quirinszn. Geel overleden was en deszelfs lijk nog boven aarde stond zij des morgens tussen 8 en 9 uur
zijn gegaan naar het huis van Cornelia Claasdr. van Cleef welke van de armen brood geniet, laatst
weduwe van Hendrik Pieterszn. Tetrode alwaar nog meer mensen waren en gezien dat Cornelia een
brood van 4 pond had gewogen, ontvangen van Pieter Leonardszn., hetwelk 3½ pond zwaar was en dat
er nog 2 personen met te licht brood en 1 persoon met het juiste gewicht van het brood aanwezig waren;
de 3e deposant verklaart dat in de week dat Hubrecht Quirinszn. werd begraven zij staande aan het
venster van Cornelia Claasdr. voorsz. dezelfde tegen haar heeft verklaard dat het brood van Pieter
Leonardszn. dat zij van de armen genoot te licht was; dat het dikwijls te licht was en dat zij daarover had
geklaagd bij haar zuster Maartje Claasdr. en dat deze haar had geraden daar niet over te spreken; dat haar
zuster haar steeds zoveel brood had gegeven als zij te kort kwam, doch dat zij nu niet langer kan
zwijgen.
52. 20-10-1709. Testament van Frans Adriaanszn. Geel wonende Lisse. Hij legateert aan zijn broers
zoon Jochem Willemszn. Geel zijn huis en erf in de Oostpolder van Lisse in het Oosteinde, aan Frans
opgedragen op 29-10-1697 en benoemt tot erfgenamen zijn broers Elias voor 1/3 en Willem voor 2/3 en
bij vooroverlijden van een van hen of beiden zijn neef Jochem voorsz.
53. 25-10-1709(A). Gerrit Andrieszn. van Staveren wonende Alphen machtigt Dirk Toornvliet
procureur voor de Hoge Vierschaar van Rijnland in het proces ca Pieter Pieterszn. van Staveren.
54. 19-11-1709. Adriana Constantia Sohier de Vermandois verhuurt Claas Dirkszn. van Steijn en Allard
Claas Castricum duinmeier beiden wonende te Lisse en wel de eerste 2 bossen tezamen 7 morgen 152
roe en de laatste een bos van 4 morgen 32 roe, beiden voor 3 jr, voor 8 en 4 gld per jr.
55. 19-11-1709. Jonkvr. Cornelia Doublet wonende den Haag verhuurt Gerrit Corneliszn. van der Vogel
bouwman te Lisse een woning met barg, schuur en boomgaard achter de hofstede Dubbelhove in Lisse
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met 11 morgen 450 roe, 1½ morgen van de heer van Dukenburg aangekocht, 4 morgen waaronder het
huis en boomgaard is begrepen, 3 morgen 300 en zoveel roe in twee partijen in Lisserbroek, 4 morgen 20
roe in Roversbroek en 2 morgen 500 roe in de Lage venen, tezamen 27 morgen 370 roe, laatst gehuurd
door Cornelis Jacobszn. Burgerveen en de huurder, voor 675 gld per jr.
56. 20-11-1709. Jan Adriaanszn. van Sprokkelenburg schipper en biersteker te Lisse, weduwnaar van
Pietertje Egbertsdr. van Ouwerkerk en daarvan erfgenaam, voogd over Baartje zijn dochter vlgs
testament verleden voor Samuel Wijmer nts te Amsterdam van 12-05-1707, zijnde de dochter geboren
op 23-07-1707 benoemt tot medevoogd Cornelis Adriaanszn. van Sprokkelenburg schipper en
biersteker wonende Hillegom en bewijst zijn dochter een aantal met name genoemde gouden en zilveren
voorwerpen met een getaxeerde waarde van 120 gld.
57. 26-11-1709. jonge Dirk Engelen van Steijn 57 jr, Cornelis Engelen van Steijn 55 jr, Claas Dirkszn.
van Steijn 54 jr en Jan Pieterszn. Arckshoek 51 jr, bouwlieden te Lisse, de 1e en 4e gewezen bouwlieden
en de 3e huurder en huisman van de woning en landen van de heer van Warmenhuijzen gelegen in de
Oostgeest van Lisse attesteren tvv Jan Ottenszn. Cranenburg bakker te Lisse en koper van het
tiendgweas van de Oosttienden van de Universiteit van Leiden.
58. 04-12-1709(A). Maria Gillisdr. Swaan bejaarde ongehuwde dr wonende Leiden mede erfgename
van Elisabeth Hugensdr. van der Burg overleden Alphen weduwe van Jan Pieterszn. van Oosten
machtigt haar zwager Jan Claaszn. Buurman om over te dragen voor schepenen van Alpen met de
verdere erfgenamen van Elisabeth aan Huig Hendrikszn. van der Burg een huis en erf in het Steekt alhier
gelegen tussen de Rijn en de Hoge Rijndijk aan Jan Pieterszn. van Oosten opgedragen op 03-05-1688,
belend O Hendrik Hermanszn. van Nije en W Cornelis Pieterszn. van Nes, belast met 1 gld erfpacht per
jr tbv Anna Maria van Ruig te Utrecht.
59. 06-12-1709 (A). Ferdinand van Arkel wonende Utrecht stelt zich borg tbv het ambacht van Alphen,
van de polders van het Steekt en Rijneveld onder Alphen en de boedel van Hendrik Adriaanszn. de
Bruijn en Catharina Pietersdr. Swanenbeek voor alle bede en polderlasten tot mei 1710.
60. 19-12-1709. (A)Nicolaas Lachtropius konstschilder te Alphen en Silas van Jaarland nts te
Amsterdam maken machtig Cornelis van Sonneveld secretaris van Zegwaard ivm een verzoek aan het
gerecht van Berkel om scheiding van de goederen van Gideon van Jaarland en Marritje van Jaarland.
61. 20-12-1709 (A). Joannes Pieterszn. van Leeuwen en Simon Pieterszn. van Leeuwen wonende
Amsterdam zonen en mede-erfgenaam van Pieter Aartszn. van Leeuwen bij Maria Jansdr. van der Mast
voor hem zelve voor 2/9 en voorts als oom en bloedvoogd over Maria Rijkaards nagelaten dochter van
Catharina Pietersdr. van Leeuwen mede voor 1/9 machtigen Pieter Pieterszn. van Leeuwen wonende
Alphen om namens hen op te dragen voor het gerecht van Alphen aan Claas Adriaanszn. Stort den Beker
mede wonende Alphen 3/18e in een huis en erf gelegen in het noorden van Alphen, op 05-08-1649
opgedragen aan Pieter Aartszn. en op gisteren in de veiling verkocht, daar de voorsz. Maria Jansdr. 7/9
en Simon Corneliszn. Victorie gehuwd met Grietje Pietersdr. van Leeuwen 1/18e in toekomt,
strekkende voor van de Heerstraat tot achter aan de Rijn, belend Z de voorsz. Pieter Pieterszn. van
Leeuwen en N de koper.
62. 22-12-1709. Anna Cornelisdr. en Jan Corneliszn. Ruijgrok van der Werf beiden wonende Lisse
meerderjarig geworden kinderen van Cornelis Willemszn. Ruijgrok van der Werf en Grietje Cornelisdr.
van Velsen hebben de ongedateerde vertichting gezien van hun moeder over hun vaderlijk bewijs en
staat en scheiding gepasseerd op 03-01-1705 voor nts Theodorus van Swieten te Leiden tussen Jacob
Dirkszn. van Haastregt weduwnaar van hun moeder ter eenre en Hubert Corneliszn. van Velsen, Jacob
Corszn. van der Hoeven en Pieter Gerritszn. Kerklaan als voogden over de comparanten ter andere. Zij
hebben alles van hun voogden ontvangen. Gepasseerd ten huize van Pieter Gerritszn. Kerklaan te Lisse
aan de Broekweg.
63. 03-01-1710 (A). De eerste nts te Alphen wordt verzocht namens de mede erfgenamen van Reijer
Pieterszn. Swanenbeek zich te vervoegen aan de woonstee van Baartje Hendriksdr. den Haan weduwe
Pieter Reijerszn. Swanenbeek en vragen om alle eigendomsbewijzen van een huis en erf gelegen aan het
Steekt te Alphen, strekkende het huis van de Vorendijk tot in de Rijn, belend O Jan Reijerszn.
Swanenbeek en W Mient Nanningszn. en nog een rentebrief tlv Herman Roele van 1000 gld in 1671
voor schout en schepenen van Alphen gepasseerd alsmede een obligatie tlv Jan Hugenzn. Swanenburg
gepasserd op 16-05-1672 voor nts Anthonij van der Ven en alles wat verder door Reijer Pieterszn.
Swanenbeek is nagelaten en zijn vader Pieter Reijerszn. Swanenbeek onder zich heeft geslagen. w.g.
Maarten Pieterszn. Swanenbeek, Maarten Hendrikszn. van Vliet en Cornelis Pieterszn. Swanenbeek. Op
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dezelfde dag door de nts uitgereikt.
64. 03-01-1710 (A). Hendrik Hermanuszn. van Nije 55 jr en Hendrik Hendrikszn. Bosman 36 jr
wonende in het Steekt onder Alphen attesteren tvv Maarten Pieterszn. Swanenbeek, Cornelis Pieterszn.
Swanenbeek en Maarten Hendrikszn. van Vliet gehuwd geweest met Hillegonda Pietersdr. Swanenbeek
dat zij wel gekend hebben wijlen Pieter Reijerszn. Swanenbeek vader en schoonvader van de voorsz.
requiranten en nog kennen Baartje Hendriksdr. den Haan diens weduwe en dat zij 29 jr geleden met
elkander zijn gehuwd en dat Baartje daarvoor diende als bouwmeid bij Pieter Reijerszn.
65. 23-01-1710 (A) Eeuwout Hubertszn. van Staveren gehuwd met Barbara Willemsdr. Remmerswaal,
Gijsbert Pieterszn. Verruijt gehuwd met Grietje Willemsdr. Remmerswaal, Jannetje Pietersdr. van der
Sluijs weduwe van Jacob Willemszn. Remmerswaal, zo voor haar zelve en als moeder over haar 4
minderj. kinderen, Hillegond Jacobsdr. Kop weduwe van Kors Willemszn. Remmerwaal als moeder en
voogdes over haar minderj. zoon Willem Korszn. Witsenbrink zo voor hem zelve en als mede voogd
over Willem, Kors en Catharina Hendrikszn. Witsenbrink meerderj. ongehuwde dr allen erfgenamen ab
intestato van Adriaan Willemszn. Remmerwaal in 1704 gevaren naar Ned. Oost Indië met het schip
Schoonhoven en in Oost-Indië overleden wonende de 1e en 5e comparant onder Alphen, Gijsbert
Pieterszn. onder Rijnsburg, de 4e en laatste onder Leiderdorp en de 6e onder Oudshoorn, machtigen
Quirijn Pieterszn. Verruijt mede wonende Rijnsburg gehuwd met Adriana Willemsdr. Remmerswaal,
mede erfgename van de voorsz. Adriaan Willemszn. en Jacob Dirkszn. Verduijn wonende Oudshoorn
voogd over de 4 minderj. kinderen van Jacob Willemszn. voorsz. speciaal om namens hen van de
Oost-Indische Compagnie kamer Amsterdam alles te ontvangen.
66. 06-02-1710. Mutueel testament van Jacob Dirkszn. van Haastregt tuinman en Leuntje Dirksdr. van
Segwaard wonende Lisse. Als de vrunden van de eerststervende de langstlevende vreedzaam in de
boedel laten en niet om een inventaris hebben gevraagd moet de langstlevende bij hertrouwen aan de
vrunden 300 gld uitkeren en na overlijden van de langstlevende wordt de boedel dan in 2 helften
verdeeld. Zij benoemen tot voogden over de eventuele minderjarige erfgenamen Dirk Adriaanszn. van
Leeuwen en Pieter Leonardszn. van der Bijl en seclusie van de weeskamer.
67. 12-02-1710(A). Aagje Cornelisdr. Rietveld meerderj. ongeh. dr wonende Gouda geaasisteerd met
Leonard Corneliszn. Rietveld haar broer wonende aan de nieuwe brugge onder Riet-veld machtigt Jan
van Aken procureur te Alphen in het proces ca Jacob Corneliszn. Berkhout.
68. 18-02-1710. Mutueel testament van Aart Hendrikszn. van Bouten kuiper en Anna Danielsdr. van der
Kleij. Als de testatrice de langstlevende is en de vrunden van de eerststervende haar vreedzaam in de
boedel laten gaat na haar overlijden de gehele boedel naar de afkomelingen van zijn broer Jan van
Bouten die dan in leven zijn.
69. 27-02-1710 (A). Jan Josua Rosé wolkammer van Leiden wonende Nieuweveen broer en enig
erfgenaam van Jacob Josua Rosé overlden in Oost-Indië machtigt NN om alles voor hem bij de kamer te
innen.
70. 02-03-1710. Cornelis Dignumszn. Rode wonende Veur zoon en enige erfgenaam ab intestato van
Dignum Janszn. Rode en Adriana Cornelisdr., beiden overleden Lisse meerderjarig geworden heeft
ontvangen van Jacob Korsse van der Hoeven zijn oom wonende Lisse alles dat hem toekomt.
71. 04-03-1710. Jan Vegterszn. van Wetteren wonende Lisse weduwnaar van Sijtje Dirksdr. Pruijs ter
eenre en Arent Pruijs en Jacob Dirkszn. Pruijs wonende Sassenheim omen en bloedvoogden over Dirk
21 jr, Willem 17 jr, Wouter 14 jr en Vegter 12 jr. Vader zal de kinderen opvoeden tot meerderj. of
huwelijk en dan alk uitkeren 6 st. Vader behoudt de boedel.
72. 13-03-1710 (A). Jan Tomaszn. van Kuijk en Pieter Royaart beiden wonende Leiden mitsgaders
Catharina Jacobsdr. van der Heijde weduwe van Jacob Mattheuszn. van Heijningen wonende aan de
Lagedijk in de parochie van Alphen in de jurisdictie van Aarlanderveen stellen zich borg tvv Jacob de
Vogel wonende Alphen voor de kosten van de bede en dorps- of ambachtslasten als de Vogel tot mei
1710 verschuldigd mocht worden wegens verkoop van een huis en erf in de Bruggestraat te Alphen door
de Vogel verkocht aan Ursula van Woestenhoven, belend O Hugo van Aken, Z de Bruggestraat, W
Jacob Claaszn. van der Jiel en N de erfgenamen van Hendrik Stevin, heer van Alphen.
73. 13-03-1710 (A). Pieter Royaart gehuwd met Elisabeth Gerritsdr. Wassenaar, dochter van Gerrit
Pieterszn. Wassenaar en mede erfgename van Maria Hermansdr. Daalder weduwe van Pieter Gerritszn.
Wassenaar en Jan Thomaszn. van Kuijk als voogd over Mozes Gerritszn. Wassenaar vlgs testament van
Maria gepasseerd op 29-06-1697 voor mij nts, beiden wonende Leiden welke portie in de voorsz. erfenis
208 gld was waarmede zij accoord gaan.
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74. 17-04-1710 (A). Mutueel testament van Gijsbert Gijsbertszn. van der Maar oud schepen van
Nieuweveen en Anna Pietersdr. van Ruijten echtelieden. Zij herroepen hun huwelijksvoorwaarden
gepasseerd voor J. Kan destijds nts te Alphen en het testament voor mij nts van 29-08-1699.
Langstlevende gehouden na overlijden van de eerststervende uit te keren aan de arme mensen de
dagelijkse kleren en zo de testateur eerststervende is de andere kleren aan de kinderen van zijn broer
Dirk Gijsbertszn. van der Maar alsmede aan de dienstmaagd in hun dienst bij overlijden van de
eerststervende 40 gld. Na overlijden van de langstlevende moet de boedel in twee helften gedeeld
worden. Zij legateren nog aan de diaconie-armen van Nieuweveen 100 gld, aan de Gereformeerde
buitenarmen 50 gld en aan de Paapse armen 50 gld. Executeurs en voogden over de minderj. erfgenamen
Jan Thomaszn. Rijneveld en Pieter Thomaszn. Rijneveld.
75. 01-04-1710. Anna Pietersdr. van Wateringen wonende Lisse ter eenre en Anthonis Mauritszn. van
der Heller zoon van Maurits Anthoniszn. van der Heller wonende Rijnsburg ter andere stellen dat
Maurits omtrent kerstmis 1708 met het schip Bon van de kamer Enkhuizen gevaren is naar Oost-Indië
en zoals ene Johan Hendrikszn. Orsel voor nts Frans Meun te Enkhuizen getuigd had vlgs acte van
20-03-1710 in Schotland bij Edenburgh overleden en dat de boedel tussen Anna en Maurits in
gemeenschap is geweest. Zij hebben deze gescheiden.
76. 14-05-1710. Hubert Claaszn. van Steijn wonende Lisse 46 jr attesteert tvv de Kerkeraad van
Bennebroek dat hij zeer wel kent Ds Lambertus Feijten wonende Bennebroek en dat de ds enige jaren
geleden verscheidene malen te Lisse is geweest zo ten huize Sandvliet als bij hem; dat de predikant
dikwijls dronken was en meermalen door hem laat in de nacht naar Bennebroek is gereden.
77. 11-05-1710 acte gepasseerd voor Daniel van Beke nts Bodegraven. Hendrik Gijszn. Elstgeest
wonende Zwammerdam heeft op 22-03-1708 voor zelfde nts een acte van indemniteit gepasseerd tbv
Andries Janszn. Lelieveld ivm zeker proces tussen Lelieveld en Pieter Corneliszn. Verlaan zo voor het
gerecht van Nieuweveen als voor het Hof van Holland en verzoekt de eerste nts o.a. aan Adriaan
Rosenboom procureur te Alphen een insinuatie te overhandigen; Jacob van Dorp is op 16-05-1710 naar
Adriaan Rosenboom gegaan en heeft aan Betje Matthijsdr. dienstbode deze overhandigd die de copie
aan Rosenboom zou geven.
78. 19-05-1710. Mutueel testament van Pieter Hendrikszn. Domhof en Cornelia Gerritsdr. Brero. Zij
herroepen alle testamenten en hun huwelijksvoorwaarden gepasseerd op 01-08-1692 voor nts Pieter
Pieterszn. van Tielt te Leiden. Na overlijden van de langstlevende zal de boedel in twee helften worden
verdeeld tbv de naaste vrunden van de testateuren.
79. 29-05-1710 (A). Gijsbert Gijsbertszn. van der Maan wonende Nieuwveen machtigt Leonard van
Heijningen schout van Calslagen om te ontvangen van de boedel van Willem Gerritszn. van der Hoek en
van diens vrouw de besproken obligatie.
80. 04-06-1710 (A). Claas Dirkszn. van Leeuwen vader van de overleden Willem Claaszn. van Leeuwen
in september 1705 uitgevaren voor de Oost-Indische Compagnie kamer Zeeland met het schip de
Herstelde Leeuw en in Indië overleden machtigt zijn zoon Cornelis Claaszn. van Leeuwen om alles te
vorderen dat zijn overleden zoon tegoed heeft van de voorsz. compagnie.
81. 02-07-1710 (A). Herbert Pauluszn. de Jager biersteker te Alphen machtigt Jacob Spoors procureur te
Alphen in het proces ca Adriaan van Leeuwen geweest zijnde brouwer te Gouda.
82. 03-08-1710. Testament van Jacob Anthoniszn. van Egmond oud schepen van Lisse. Hij benoemt tot
enige erfgename zijn stiefmoeder Jorisje Jorisdr. van Rode nu gehuwd met Jan Vlaanderen oude Janszn.
en bij haar vooroverlijden de gezamenlijke kinderen van de voorsz. Vlaanderen die alsdan in leven zijn
en moeten de volgende legaten uitkeren: aan zijn moeie van vaderszijde Maria Cornelisdr. van Egmond
gehuwd met Jan Adriaanszn. Rietveld 1000 gld, zijn neven van vaderszijde Cornelis Hugenzn. van
Egmond en Claas Hugenzn. van Egmond elk 100 gld en aan Jan Quirijnszn. van Egmond 100 gld en bij
vooroverlijden van een der 3 neven aan hun kinderen in hun vaders plaats; aan zijn vrunden van
moederszijde nl. zijn nichten Adriana Adriaandsdr. Oudehand weduwe Cornelis Pieterszn. van Swieten
300 gld en aan zijn neven Jacob Adriaanszn. Oudehand met plaatsvervulling 300 gld, de kinderen van
wijlen zijn neef Dirk Adriaanszn. Oudehand gewonnen aan Elisabeth Jacobsdr. tezamen 300 gld, aan
zijn nicht Catharina Hubertsdr. van Willigen weduwe en bij vooroverlijden haar kinderen 300 gld,
Simon Pieterszn. Wijkerheld en bij vooroverlijden diens kinderen 300 gld, zijn dienstmaagd Catharina
Quirinsdr. Moerkerken als zij in zijn dienst is het lopende jaar dienstbodenloon, daarin begrepen eens
150 gld.
83. 17-08-1710 (A) Maarten Pieterszn. Swanenbeek wonende Alphen schuldig aan Pieter Dirkszn. van
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Hoorn en Cornelis Claaszn. de Haan den oude beiden wonende Alphen 275 gld 15 st wegens geleend
geld als beschadigde borgen voor hem opgeschoten aan Jannetje Cornelisdr. van Leeuwen weduwe
Elbert Jacobszn. Vermij voor 1 morgen 150 roe in de Hoorn op de polder achter de Kerk, hem heden
opgedragen, belend O de Rijndijk en Hendrik Comans, Z dezelfde Comans, W Adriaan Wittert en N de
erfgenamen van juffr. Buteweg. Afgelost 23-08-1711.
84. 20-11-1710. Testament van Maria Willemsdr. IJsselsteijn weduwe Jan Gerritszn. Kluft wonende
Sassenheim. Zij legateert de kinderen van haar overleden nicht Cornelia Jacobsdr. Heemskerk 5/7e en
haar nicht Maria Adriaansdr. van der Heller met plaatsvervulling 2/7e van een obligatie onder de hand
gepasseerd door Jan Vlaanderen oude Janszn. vanwege zijn zoon Jan van 700 gld wegens koop van 11
hond land onder Sassenheim ter leen van het huis Alkemade; de kinderen van haar overleden nicht
Maria Gerritsdr. Vlaanderen als Jan Corneliszn. van Leeuwen voor de helft en Hendrik Corneliszn. en
Anna Cornelisdr. van Leeuwen de wederhelft van een huis en erf genaamd de Wetelenburg met barg,
schuur en boomgaard alsmede aan de laatste 3 nog haar kleren en inboedel. Zij benoemt tot erfgenamen
de kinderen van haar nicht Machteld Anthonisdr. Verlaan voor 1/9e, haar nicht Quirina Anthonisdr.
Verlaan of bij haar vooroverlijden haar kinderen voor 1/9e, de kinderen van de voorsz. Cornelia
Jacobsdr. voor 1/9e, de kinderen van haar overleden neef Engel Jacobszn. Heemskerk voor 1/9e, de
voorsz. Maria Adriaansdr. en bij vooroverlijden haar kinderen voor 1/9e, haar neef Claas Adriaanszn.
van der Heller met plaatsvervulling voor 1/9e, de kinderen van haar neef Willem Hubertszn.
Brelofsbergen voor 1/9e, haar neef Jonas Hubertszn. Brelofsbergen voor 1/9e en de kinderen van haar
neef Willem Gerritszn. Vlaanderen voor 1/9e. Executeurs en voogden Jan Vlaanderen oude Janszn. en
Cornelis Pieterszn. van der Meer en tot voogden over de kinderen van de gemelde Machteld en Quirina
Cornelis Batenburg.
86. 26-12-1710. Testament van Hendrik Janszn. Korsten van Exel in het graafschap Loon in het land
van Luik, herbergier en schipper in Lisse. Hij vernietigt de huwelijksvoorwaarden met Cornelia
Huibertsdr. Heemskerk eerder weduwe van Cornelis Adriaanszn. de Graaff gepasseerd op 03-12-1709
voor nts Pieter Gerlings te Haarlem. Hij benoemt tot erfgenamen zijn wettige kinderen en als hij
kinderloos overlijdt legateert hij aan Jacob Corneliszn. de Graaff voorzoon van zijn huisvrouw zijn
kleren en de effecten in het land van Luik aan zijn moeder Maria Loos geseyt Korsten ipv de legitieme
portie en bij haar vooroverlijden zijn broer en zusters en de effecten in Holland aan zijn huisvrouw.
85. 13-12-1710. Joanna Groenauts wonende op de Keukenhof weduwe en erfgename van Hendrik van
Hove ter eenre en Engel Jacobszn. Koopman duinmeier wonende Lisse ter andere verklaren op het
vonnis van schout en schepenen van Lisse van 28-10-1710 daarbij verklaard werd dat het verhuurde niet
verhuurd was en Joanna verhuurt aan Engel haar duin en setten in Lisse genaamd de Keukenduin
gelegen tussen Nieurodensduin en dat van Pieter Six, laatst verhuurd aan Allard Claaszn. Castricum,
voor 6 jr tegen 120 gld per jr.
87. 14-11-1711 (A). Cornelia Gijsbertsdr. Onnosel geassisteerd voor zoveel nodig met Gijsbert Claaszn.
Onnosel haar vader beiden wonende Outshoorn machtigen Jacob Spoors procureur te Alphen in haar
proces ca Bouwen Simonszn. Schellingerhout.
88. 23-01-1711 (A). Steven Mattheuszn. van Heijningen ambachtsbewaarder van Alphen borg als
principaal voor t ambacht voor Mr Reijnier Rosenboom advocaat te Leiden.
89. 25-01-1711 (A). Geertruid Theresa Norf vrouwe van Alphen gehuwd met Willem Asuerus van der
Meer stelt als zij het eerste sterf en onmondig kind of kinderen nalaat haar man tot voogd en seclusie van
de weeskamer.
90. 29-02-1712 (A). Inventaris van de boedel van Adriana Jorisdr. Biesland overleden Alphen
18-11-1711 weduwe van Isaack Abrahamszn. van Cralingen tot erfgenamen ab intestato ach-terlatende
haar kinderen en kleinkinderen Catharina Isaacksdr. van Cralingen gehuwd met Willem Noordervliet
wonende ’s-Gravensande, Joris Isaackszn. van Cralingen wonende Alphen, de kinderen van Jacob
Isaackszn. van Cralingen als Jacob en Adriana gewonnen bij Hillegond van Noord wonende Delfgauw
en Abraham Isaackszn. van Cralingen wonende Alphen.
91. 19-04-1711. Inventaris van de boedel van Adriaan Willemszn. Heemskerk ongehuwd overleden in
febr. 1711 in bouwdienst van het ambacht van Warmond, zoon van Willem Adriaanszn. Heemskerk en
Maria Aalbertsdr. van den Bos, beiden overleden te Lisse, achterlatende tot enige erfgename zijn zuster
Clara Willemsdr. Heemskerk wonende Leiden gehuwd met Andries Thybout die in Oost-Indië is gedaan
door Pieter Leonardszn. van der Bijl en Jan Vlaanderen als gewezen voogden van de overledene
aangesteld bij testament van wijlen Adriaan Aalbertszn. van den Bos deszelfs oom voor zelfde nts
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gepasseerd, geen datum opgegeven.
92. 13-05-1711 (A) Gijsbert Simonszn. van Leeuwen bouwman te Alphen machtigt broer Jan Simonszn.
van Leeuwen om te compareren voor schout en schepenen van Alphen en op te dragen aan Jan
Corneliszn. Stehouder een huis en erf in het noordeinde hem opgedragen op 30-05-1704 voor 500 gld,
strekkende voor van de Heerstraat tot achter aan de fidei-commissaire erfgenamen van Francois Waal, Z
de voorsz. straat en N het Kanaal.
93. 15-05-1711 (A). Jeroen Janszn. van der Graft en Aaltje Jansdr. van der Graft, meerderj. ongehuwde
dr met Gerrit Hendrikszn. van der A haar gekoren voogd staan borg tbv het ambacht voor de verlopen
bede- en dorps- of ambachtslasten die de boedel van Cornelis Jacobszn. Maas schuldig is.
94. 25-05-1711. Cornelis van der Goes wonende op de hofstede Dever te Lisse machtigt Hendrik ter
Beek van Coesfeld te den Haag om te compareren voor stadhouder en leenmannen van Holland en
investituur te verzoeken van de volgende lenen: 1/4e met een half vierdepart van 1/3, zijnde 1/9 deel van
de landen in Grisoorde tezamen makende 1/24 van het gehele land en ambachtsheerlijkheid van
Grisoorde bekend onder no 1259, een deel van 1/6e van de tien-den die in de landen van Putten genaamd
Galentée en in Ooltgensplaat met de gorzen van den Bommel tot de grond van Grisoorde toe bekend als
no 947; een gedeelte van 1/6 als voren bekend op no 948, de voorsz. 3 stukken leenland hem
aangekomen bij testament en overlijden van Maria Graswinkel zijn huisvrouw vlgs acte gepasseerd op
22-12-1702 voor nts Joan den Blawen te Leiden en octrooi van de Staten van Holland van 07-12-1702.
95. 03-06-1711 (A). Arend Veen wonende Alphen machtigt Jacob Spoors procureur te Alphen als
gedaagde in het proces van naasting ca mr Philips van Leeuwen.
96. 28-06-1711. Joanna Groenauts weduwe Hendrik van Hove wonende op de Keukenhof te Lisse
machtigt Christina Valkers weduwe Steven Wiggertszn. om de huur te innen van haar huis en erf in de
Pijlsteeg te Amsterdam daar de Stormhoed in de gevel staat.
97. 30-06-1711. Mr Maarten Adriaan van Sijpesteijn wonende Alkmaar machtigt de heer van der Mijl
onderboekhouder van de Oost-Indische Compagnie kamer Delft om over te dragen aan Agneta Blok
wonende Amsterdam zijn actie van 3000 gld ten voorsz. kamer gesteld op naam van de voorsz. Van
Sijpesteijn op 02-05-1708 en nu op naam te stellen van juffr. Blok voorsz.
98. 19-07-1711 (A). Claas Adriaanszn. van Leeuwen vader en Jasper Claaszn. van Leeuwen, Dirk
Claaszn. van Leeuwen, Roeland Pieterszn. van Muscuput gehuwd met Maria Claasdr. van Leeuwen,
Cornelis Claaszn. van Leeuwen en Jan Jacobszn. van Vliet gehuwd met Anna Claasdr. van Leeuwen
broers en zusters met Steven Claaszn. van Leeuwen waarvoor zij zich sterk maken, allen erfgenamen
van Willem Claaszn. van Leeuwen overleden in Oost-Indië allen wonende Alphen behalve Jasper te
Zoeterwoude en Roeland Pieterszn. te Zwammerdam machtigen Cornelis Claaszn. van Leeuwen en
Pieter Luyks herbergier te Middelburg in Zeeland om te innen van de kamer van de
Oost-Indische-Compagnie de gage welke de overledene van haar tegoed heeft.
99. 20-07-1711. Pieter Jeroenszn. van Cleeff wonende Lisse gehuwd met Leentje Quirijnsdr. Kerklaan
tevoren weduwe van Dirk Engelszn. van Steijn en moeder over Ermpje Dirksdr. van Steijn minderjarig
machtigt NN procureur voor het gerecht van Lisse in het proces ca Pieter Adriaanszn. Geel man en
voogd van Cathalina Jansdr. Kok.
100. 21-07-1711. Dezelfde machtigt NN in het proces in cas van injurie voor het gerecht van Lisse als
waar over Pieter Jeroenszn. van Cleeff en Leentge Quirijnsdr. van Moerkerken geseijt Kerklaan zijn
huisvrouw voor haarzelf als voor haar dr Ermpje Dirksdr. van Steijn gedagvaard zijnde.
101. 21-07-1711. Jonkvr. Adriana Constantia Sohier de Vermandois verhuurt Willem Adriaanszn. van
der Stel de visserij van de Santsloot of Santvaart in de Oostgeest in Lisse voor 2 jr tegen 15 g ld per jr.
102. 22-07-1711 (A). Mutueel testament van Gijsbert Gijsbertszn. van der Maar oud schepen van
Nieuweveen en Anna Pietersdr. van Ruijten echtelieden. Zij vernietigen hun ongedateerde
huwelijksvoorwaarden gepasseerd voor nts J. Kan te Alphen en het testament voor mij nts verleden op
17-04-1710. Langstlevende krijgt een legaat van 500 gld en het vruchtgebruik van de helft van de
eerststervende van een huis en erf door hen nu bewoond in Nieuweveen; zij legateren aan de
dienstmaagd die bij hun overlijden in dienst is 40 gld; aan de Diaconiearmen van Nieuweveen 50 gld,
aan de Gerformeerde armen van Nieuweveen 25 gld en aan de Paapse armen van Nieuweveen 25 gld.
Als testateuren zo lang leven, dat zij niet meer in staat zijn hun goederen te besturen stellen zij aan Jan
Pieterszn. van Swieten en Anthonis Erasmuszn. van Swieten. Tot voogden over de minderjarige
erfgenamen na overlijden testateuren benoemt hij de 2 naaste bestaande meerderj. mannen en de
testatrice de voorsz. Van Swietens en seclusie van de weeskamer.
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103. 25-08-1711. Testament van Anna Cornelisdr. Heemstede bejaarde onghehude dr. wonende Lisse.
Zij benoemt tot haar enige erfgename haar zuster van halve bedde Anna Jansdr. van der Fits gehuwd met
Gerrit Hendrikszn. Hoogkamer en bij haar vooroverlijden de voorsz. Hoogkamer en bij beider
overlijden hun zoon Jan Gerritszn. Hoogkamer.
104. 04-09-1711 (A). Steven Mattheuszn. van Heijningen ambachtsbewaarder en Adriaan Rosenboom
nts beiden wonende Alphen zijn borg tbv het ambacht voor de erfgenamen van Pieter van der Codde.
105. 08-11-1711 (A). Ferdinand van Arkel wonende Utrecht voor hem zelve en als last hebbende van
zijn moeder, broers en zusters verhuren aan Adriaan Leonardszn. Oudshoorn bouwman wonende
Alphen een woning als huis, schuur, barg, boomgaard of tuin met 35 morgen zo wei-, hooi- als teelland
bij het Goudse rijpad op de polder van het Steekt en Rijneveld aan de oostzijde van de Gouwe in Alphen
voor 450 gld per jr met 2 hazen.
106. 109-11-1711. Jan Janszn. Vlaanderen de Jonge oud burgemeester van Lisse zoon en
mede-erfgenaam van Jan Janszn. Vlaanderen de Oude mede burgemeester van Lisse en Syberig Claasdr.
Munnik verkoopt zijn broer Pieter Vlaanderen een obligatie op het gemene land ten comptoire Leiden
door de overleden Jan den ouden aan hem toebedeeld bij scheiding van 12-02-1693 van 1000 gld
gepasseerd op 30-06-1675 no 8 folio 53.
107. 17-11-1701. Mr Maarten Adriaan van Sijpesteijn wonende op Akervoort in Lisse schuldig aan Jan
Vlaanderen oude Janszn. oud burgemeester 1300 gld wegens geleend geld. Afgelost 27-02-1720.
108. 18-11-1711. Testament van Laurensje Willemsdr. Hogerberg weduwe Cornelis Pieterszn. Larum
wonende Lisse. Zij benoemt haar erfgenamen in de legitieme en niet verder Maria, Willem, Pieter en
Anna haar kinderen en Stijntje Cornelisdr. Hertog dochter van haar dochter Syberig en wel ieder 30 st.
Zij benoemt tot enig erfgenaam haar zoon Dammaes die door zijn arbeid haar boedel krachtig heeft
ondersteund. Voogden haar zonen Willem en Pieter en seclusie van de weeskamer.
109. 18-11-1711. Mr Maarten Adriaan van Sijpesteijn schuldig aan Jacob Ottenszn. Cranenburg oud
burgemeester van Lisse 1000 gld met waarborg een obligatie van het gemene Land ten comptoire Delft
in blanco van 06-08-1695 groot 12 00 gld.
110. 20-12-1711. Pieter Arkshoek bouwman wonende onder Zuid-Schalkwijk schuldig Dirk
Adriaanszn. Verlaan bouwman te Lisse 848 gld wegens geleend geld waarvoor hij een aantal stuks vee
en huishoudelijke goederen overdraagt welke hij in bruikleen ontvangt.
H.J.v.d.Waag.
Spijkenisse, maart 2002.
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