NOTARIEEL ARCHIEF VAN LISSE
Notaris Jacob van Dorp
Inv.nr. 5313
bewerkt door
H.J. v.d. Waag.

Het betreft hier een deel waarvan verschillende akten nog in Alphen zijn gepasseerd, door de bewerker
aangegeven met een A achter de datum, voorzien van een eigentijdse naamsopgave. De bladzijden zijn
niet genummerd, doch de akten wel van 1 t/m 128. De bewerker heeft getracht - zoals gebruikelijkeenzelfde schrijfwijze aan te houden, zulks ivm de indexering. Voor de juiste schrijfwijze raadplege
men het originele register.
1. 07-01-1712 (A). Mutueel testament van Cornelis Corneliszn. Benschop en Meijnsje Jansdr. van
Swieten echtelieden wonende Nieuweveen. Langstlevende voogd of voogdes over de eventuele
minderj. kinderen en bij kinderloos overlijden over hun naaste erfgenamen en seclusie van de
weeskamer.
2. 17-01-1712. Mr Francois Willemszn. van Ravesteijn wonende Rijswijk gehuwd met Adriana
Catharina van der Veke mede-erfgename van Cornelia Ulenbroek weduwe Ricus (=Henricus?) van Lent
voor haar zelve en last hebbende van Jan van der Veke, Ferdinand Philip van der Veke en Jan Florenszn.
de Nere gehuwd met Machtildis van der Veke, allen algehele erfgenamen van Cornelia van Ulenbroek
hebben de achterstand in de rente op een obligatie van 12-03-1674 tnv Cornelis van Lent groot 2000 gld
ontvangen uit handen van de ambachtsbewaarders van Alphen..
3. 19-01-1712. Mutueel testament van Pieter Dirkszn. Bourgoigne en Maria Cornelisdr. van Steijn,
echtelieden en bouwlieden wonende Lisse, gegoed onder de 4000 gld. Langstlevende moet de kinderen
opvoeden tot mondigen dage of eerder huwelijk en dan uitkeren als de testatrice het eerst sterft haar
lijfskleren en lijfsieraden en als de testateur het eerst sterft 400 gld ipv de legitieme portie. Als testateur
kinderloos overlijdt en Adriana Dammasdr. Sandvliet zijn moeder dan nog leeft dient zij 300 gld te
ontvangen als legitieme portie. Langstlevende voogd of voogdes en seclusie van de weeskamer. Jan
Corneliszn. Warmond gehuwd met Adriana Dammasdr. wonende Voorhout gaat accoord met het
testament.
4. 31-01-1712. Mr Maarten Adriaan van Sijpesteijn wonende op Akervoord onder Lisse schuldig aan
Jacob Anthoniszn. van Egmond 1000 gld met waarborg een obligatie van 1400 gld van 20-06-1684.
Deze obligatie werd overgedragen op 12-03-1718 aan de heer van Eck als voogd over de minderjarige
kinderen van Maarten Adriaan van Sijpesteijn.
5. 13-02-1712. Joanna Groenauts weduwe en erfgename van Henrik van Hove machtigt Abraham van
Eck in het proces voor de Hoge Raad tussen de bedijkers van de braak omtrent Etershem en de regenten
van de Zeevank.
6. 15-02-1712. Mutueel testament van Cornelis Adriaanszn. van der Saal oud burgemeester van Lisse en
Maria Maartensdr. van ’t Hoog echtelieden, gegoed onder de 2000 gld. Als de testatrice de
langstlevende is en haar moeder Dirkje Jacobsdr. van der Mark nog in leven is stelt zij haar in de
legitieme en benoemt in de rest haar man. Geroyeerd door een nieuw testament gepasseerd voor
dezelfde nts op 03-03-1724.
7. 17-02-1712. Mutueel testament van Joost Sarteel wolkammer en Cornelia Govertsdr. van Veen
echtelieden wonende Nieuwveen. Langstlevende kinderen opvoeden tot mondigen dage of eerder
huwelijk. Na dood van de langstlevende mag hun zoon Govert Joostenzn. Sarteel het huis en erf door
testateuren bewoont met alle gereedschappen etc. overnemen en inbrengen 150 gld. Langstlevende
voogd of voogdes met Pieter Willemszn. van der Geer en Cornelis Claaszn. van der Geer en seclusie van
de weeskamer.
8. 14-04-1712 (A). Testament van Anna Leonardsdr. Verdam wonende Nieuweveen weduwe Willem
Leonardszn. Hoogeveen. Zij benoemt tot erfgenamen de descendenten van haar overleden man des dat
in geval de staken van Leonard, Anna of Maria Willemsdr. Hoogeveen ontbreken, de vrouw van
Leonard en wel Anna Jansdr. Honskoop, de weduwnaar van Anna als Jan Maartenszn. Krook of de
weduwe van Maria als Cornelis Jacobszn. Verburg nog in leven waren daarin zullen succederen.
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Voogden Maarten Janszn. Krook, Cornelis Leonardszn. Hoogeveen en de voorsz. Jan Maartenszn.
Krook en seclusie van de weeskamer.
9. 21-04-1712 (A). Cornelis Pieterszn. Brugman wonende aan de Lagezijde van Aarlanderveen heeft
aangenomen van Jan Gerritszn. van Noord turftonder in Alphen het bearbeiden van de turf van de
voorsz. van Noord en te bewerken met eigen gereedschap en aan van Noord jaarlijks te betalen 90 gld.
10. 03-05-1712. Catharina Harmensdr. Tijdeman verlaten huisvrouw van Pieter Hubertszn. van
Sonneveld stelt dat haar man nadat hij haar boedel had geruïneerd onder curatele van het gerecht van
Overveen is gesteld, zodat zij niets meer bezit en dat haar ouders Harmen Tijdeman en Clementia
Fransdr. van der Schan? haar en haar beide kinderen in huis hebben genomen en wil dat deze profiteren
van de eventuele opbrengst. De grosse is gekwiteerd door Harmen Tijdeman op 12-06-1727.
11. 10-05-1712. Jan Block en Marrigje Jansdr. Onnosel echtelieden schuldig aan Jan Claaszn. Onnosel
haar vader 1200 gld en aan Cornelis Janszn. Onnosel 800 gld wegens geleend geld waarvoor zij
roerende goederen overdragen welke zij in bruikleen terug ontvangen en waarvan zij zullen betalen als
huur aan haar vader 42 gld per jr en aan Cornelis 28 gld per jr.
12. 16-05-1712. Cornelis Hendrikszn. Domhof, Gerrit Pieterszn. Brero en Gerrit Leonardszn. Brero
allen wonende Lisse zijn borg als pricipaal tbv het Dorp en Jacob Ottenszn. Cranenburg en Willem
Philipszn. Kouwenhoven voor de afschrijvingen van de 100e penning van de boedel van Cornelia
Gerritsdr. Brero weduwe Jan Kok van 6 gld voor het dorp en de ongelden welke Gerrit Pieterszn. voorsz.
schuldig is doch niet meer dan zijn erfportie en dan nog voor het achterwezen van de voorsz. Jacob
Ottenszn. van Jan Hendrikszn. Domhof, Geertje Cornelisdr. Brero en van Willem Philipszn. van
Cornelis Hendrikszn. Veldhoven gehuwd met jonge Cornelia Pietersdr. Brero maar niet verder dan het
beloop van hun erfdeel..
13. 17-05-1712. Adriana Constantia Sohier de Vermandois universeel erfgename van Jacoba Paauw
weduwe van Carel van Penen zonder descendenten overleden den Haag machtigt Francois Groenhage
wonende den Haag om aangifte te doen van alle goederen daarvoor de 20e penning verschuldigd is.
14. 18-05-1712. Allard Janszn. Vis wonende Amsterdam gehuwd met Heijltke Hendriksdr. Domhof,
Machteld Hendriksdr. Domhof wonende Catwijk op Zee weduwe van Jan Claaszn. van der Does, Reijer
Hendrikszn. Domhof de jonge wonende te Wassenaar, Hendrik Hendrikszn. Domhof de jonge wonende
Leiden, Jan Hendrikszn. Domhof de jonge wonende op de Glip onder Heemstede, Dirk Corneliszn.
Medemblik wonende Sassenheim gehuwd met Maria Hendriksdr. Domhof met zijn drieën kinderen van
Hendrik Hendrikszn. Domhof den oude mede erfgenamen van Pieter Hendrikszn. Domhof en Cornelia
Gerritsdr. Brero machtigen Cornelis Hendrikszn. Domhof mede-erfgenaam om met de verdere
erfgenamen voor het gerecht van Lisse op te dragen aan Harmen Hendrikszn. mede wonende alhier hun
aandeel in een huis en erf in het Oosteinde groot 50 roe, aan Cornelia Gerritsdr. voorsz. opgedragen op
06-05-1692, belend NO en ZO Simon Janszn. de Graaf, ZW Geertje Maartensdr. Kleijpoel, laatst
weduwe van Jacob Janszn. Erffort en NW de Hereweg.
15. 12-06-1712. Joachim Dirkszn. Stellingwerve en Wijve Jansdr. van der Schaaf echtelieden wonende
Lisse, Wijve tevoren weduwe van Adriaan Molin en moeder van Jan Molin welke consent heeft
verzocht om te mogen trouwen met Magda Melander JD van Leiden. Zij hebben dit eerst niet
goedgekeurd, doch willen dit niet langer beletten en geven alsnog hun toestemming.
16. 29-06-1612. Testament van Dirkje Jacobsdr. van der Mark wonende Lisse, weduwe en
boedelhoudster van Maarten Dirkszn. van ’t Hoog burgemeester van Lisse. Zij is hoog bejaard. Zij
prelegateert haar jongste zoon Joannes Maartenszn. van ’t Hoog 400 gld, haar dochter Maria en oudste
zoon Jacobus Maartenszn. van ’t Hoog met haar voorsz. jongste zoon aldatgene dat zij tijdens testatrices
leven hebben genoten, zodat daarvoor geen inbreng behoeft plaatst te vinden. Zij heeft haar voorsz.
dochter en jongste zoon een goede uitzet verstrekt en wil daat haar oudste zoon vooraf zal hebben 160
gld. Zij benoemt haar 3 kinderen tot haar enige erfgenamen met plaatsvervulling. Voogden Jacob
Ottenszn. Cranenburg en Elias Adriaanszn. Geel haar goede bekenden en seclusie van de weeskamer.
17. 09-07-1712. Adriaan Uijttermeer gewezen grutter te Lisse nu wonende Schiedam machtigt NN in
het proces ca Willem Goos en Frederik Goos.
18. 10-07-1712. Testament van Grietje Paulusdr. Cole wonende Lisse eerst weduwe van Jan Janszn.
Vlaanderen de Jonge en daarna van Simon Leonardszn. van Sonneveld. Zij heeft haar zoon Jan uit haar
eerste huwelijk zijn vaderlijk erfdeel betaald voor haar 2e huwelijk. Zij stelt haar zoon Jan in de
legitieme en benoemt zijn wettige kinderen en bij ontbreken daarvan zijn magen en vrunden tot enige
erfgenamen. Zij stelt tot executeurs en administrateurs aan over de persoon en goederen van haar zoon
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en tot voogden over de minderj. erfgenamen Jan Vlaanderen oude Janszn. oud burgemeester van Lisse
en Pieter Pieterszn. Vlaanderen wonende Noordwijkerhout.
19. 20-07-1712. Mutueel testament van Cornelis Janszn. Onnosel gerechtsbode en Titia ter Veer
echtelieden, herberg houdende in het Rechthuis van Lisse. Langstlevende kinderen opvoeden tot
mondigen dage of eerder huwelijk en dan aan elk uitkeren 200 gld. Langstlevende voogd of voogdes en
administrateur of administratrice met Jacob Ottenszn. Cranenburg en seclusie weeskamer.
20. 15-10-1712. Mutueel testament van Jan Bekke herbergier in de Groene Valk en Maria Jansdr. van
der Schaaf zijn vrouw tevoren weduwe van Gerrit Molin vlgs testament gepasseerd voor Jacob
Boekweit nts te Leiden van 14-07-1704. Als hij eerst sterft moet zij uitkeren aan zijn broer en zusters
met plaatsvervulling 1000 gld en als zij eerst sterft en haar moeder Geertruid Cornelisdr. Kluijt nog leeft
de legitieme portie. Als hij als langstlevende hertrouwt legateert zij nu voor alsdan aan haar zusters
zonen Jan Molin 200 gld en aan Cornelis Molin de helft van de voorsz. herberg doch met verbod aan
Cornelis Molin voorsz. en alle anderen van zijnentwege haar man te hinderen in de bewoning en geheel
gebruik van de herberg mits aan hem de huur van de halve herberg wordt betaald en als haar man niet
hertrouwt en Jan en Cornelis Molin op zijn overlijden nog leven zo legetaart zij aan de voorsz. Jan Molin
200 gld en aan de voorsz. Cornelis Molin de gehele herberg met aanhorigheden. De testateur benoemt
tot voogden zijn broers Daniel en Samuel Bekke en zij haar man en Cornelis Franszn. Kok en seclusie
van de weeskamer.
21. 25-10-1712. Dammas Quirinszn. Berendregt door huwelijk zijn eigen meester geworden zoon en
enige erfgenaam van Anna Dammasdr. Raaphorst geboren aan Quirin Corneliszn. Berendregt en
kleinkind en mede-erfgenaam van Cornelia Adriaansdr. van Steijn weduwe van Dammas Dammaszn.
Raaphorst wonende Hillegom, bekende nadat hem voorgelezen waren de acten van voogdij, vertichting
en nadere acte wegens de interest van 25-08-1699, 28 en 29-05-1703 mitsgaders de hierna vermelde
obligatie welke hij goedkeurt en hem is gebleken dat zijn moederlijke en grootmoederlijke erfenis
bestaat uit een obligatie gepasseerd door Joannes Maartenszn. van ’t Hoog als principaal mitsgaders
Dirkje Jacobusdr. van der Mark weduwe Maarten Dirkszn. van ’t Hoog als borg voor mij nts op
10-06-1708 tbv Dammas Quirinszn. groot 360 gld en hij heeft uit handen van Elias Adriaanszn. Geel en
Pieter Leonardszn. van der Bijl alles ontvangen.
22. 25-10-1712. Joanna Groenauts wonende op de Keukenhof, weduwe van Hendrik van Hove verhuurd
Maarten Dirkszn. van der Meer bouwman haar bouwmanswoning aan de Keukenhof met 38 morgen
land in de Loosters en de Lagevenen in Lisserbroek, thans in gebruik bij huurder, voor 600 gld per jr.
23. 07-12-1712. Mutueel testament van Gerrit Gerritszn. de Swart kleermaker en Alijd Hendriksdr. van
der Kuijl zijn vrouw wonende Lisse. Gepasseerd ten huize van de testateuren in het Oosteinde in de
Oostpolder van Lisse.
24. 09-12-1712. Maria de Swaan wonende Alphen weduwe van Joan Klok. Zij prelegateert Maria,
Elisabeth en Magteld Klok of de langstlevende van hen huisraad en meubelen en 2 huizen en erven aan
het Jaagpad aan de Gouwe in Alphen gekomen het ene van Jan Aartszn. van der Sluijs en het andere van
Claas Jochemszn. Saal of Pieter Claaszn. Saal.
25. 14-12-1712. Mutueel testament van Gerrit Corneliszn. Wassenaar en Joosje Cornelisdr. Duijndam
echtelieden. Langstlevende moet de kinderen opvoeden tot 25 jr of eerder huwelijk en dan aan elk
uitkeren 50 gld alsmede een uitzet. Zij benoemen tot toeziende voogden Jan Corneliszn. Wassenaar en
Dirk Corneliszn. Oostdam en seclusie van de weeskamer.
26. 19-12-1712. Cornelis van der Goes heer van Cromstrijen etc. wonende op Dever onder Lisse
weduwnaar van Maria Graswinkel, zuster en enige erfgename van Adriaan Graswinkel die tezamen
geïnstitueerde universele erfgenamen waren van Mr Martin van der Goes machtigen Hendrik ter Beek
van Coesfeld in den Haag om ter griffie van de Raad van Brabant te lichten alle penningen als de
erfgenamen van Mr Martin van der Goes bij vonnis van preferentie voor de voorsz. Raad van de boedel
van Gerard van Poelgeest zijn toegescheiden.
27. 05-01-1713. Elias Adriaanszn. Geel wonende Lisse oom en bloedvoogd over Dammas oud geweest
29-12-1712 20 jr, zoon van Dammas Dammaszn. Raaphorst en Jannetje Willemsdr. van Wateringen
stelt tot mede-voogd aan Cornelis Adriaanszn. van der Saal mede wonende te Lisse.
28. 05-01-1713. Grietje Dirksdr. van ’t Hoog weduwe Willem Arendszn. van Wateringen met Pieter
Dirksszn. van ’t Hoog haar broer ter eenre en Bartholomeeus Janszn. van Klinkernberg weduwnaar van
Cornelia Dammasdr. Raaphorst voor hem zelve en als vader en voogd van zijn dochter Maria oud
25-11-1712 4 jr en Elia Adriaanszn. Geel en Cornelis Adriaanszn. van der Saal als voogden over
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Dammas Dammaszn. Raaphorst 20 jr, de voorsz. Cornelia en Dammas kinderen van Dammas
Dammaszn. van Raaphorst den oude en Jannetje Willemsdr. van Wateringen, dochter en enige
erfgename van de voorsz. Willem Arendszn. van Wateringen ter andere, allen wonende Lisse stellen het
aandeel van de beide kinderen vast op een huis en erf gelegen in de Oostpolder in het Oosteinde groot
150 roe opgedragen aan Willem Arendszn. op 08-01-1658 en 09-05-1677, belend NO Jan Vlaanderen
oude Janszn., ZO Agnete Blok weduwe Mr Paulus Verrijn en de erfgenamen van Syberig van der Horst
laatst weduwe van Ds Thomas ter Melburg en NW de Hereweg en de weduwe behoudt de rest van de
nalatenschap.
29. 05-01-1713. Bartholomeeus Janszn. van Klinkenberg weduwnaar Cornelia Dammasdr. Raaphorst
voor hem zelve en vervangende zijn dr Maria oud 4 jr ter eenre en Elias Adriaanszn. Geel en Cornelis
Adriaanszn. van der Saal voogden over Dammas Dammaszn. Raaphorst 20 jr, verder als vorige akte en
verklaren dat bij de voorgaande scheiding aan Maria was toebedeeld een huis en erf en aan Dammas
Dammaszn. de jonge een obligatie tlv het gemene land ten comptoire Leiden groot 700 gld van
15-01-1694 en dat Dammas vooruit had genoten 200 gld voor zijn vaderlijk bewijs en 62 gld voor zijn
uitzet volgens de vertichting op 25-01-1706 voor mij nts verleden.
30. 06-01-1713. Mutueel testament van Gerrit Pieterszn. van Tol en Aagje Cornelisdr. van Velsen
echtelieden wonende Voorhout. Zij verklaren aan hun overleden zoon Dirk 400 gld te hebben betaald.
Langstlevende moet de kinderen opvoeden en is voogd of voogdes en seclusie weeskamer.
31. 29-01-1713. Cornelis van der Goes wonende op Dever in Lisse erfgenaam van Mr Christiaan van der
Goes machtigt Joan Baptista Verbercht officiaal van de ontvanger van de Werve te Antwerpen verkoopt
de losrente van 50 gld per jr losbaar de penning 16, geheven worden op de heren Staten van Barbant in
het kwartier van Antwerpen op de naam van Valerius Hustijn van 10-06-1564 en getransporteerd aan de
kinderen van Christiaan van der Goes voor schepenen van Antwerpen op 05-08-1659 voor 1100 gld.
32. 31-1-1713. Willem Corneliszn. Decker weduwnaar van Elisabeth Jansdr. Klinkenberg ter eenre en
Jan Dirkszn. Klinkenberg grootvader mitsgaders Bart Janszn. Klinkenberg oom en bloedvoogd over
Cornelis oud 02-02-1712 5 jr, Dirk 22-06-1712 3 jr en Anna 23-12-1712 1 jr ter andere, allen wonende
Lisse. De schulden zijn groter dan de baten. De vader zal de kinderen opvoeden tot 25 jr of eerder
huwelijk.
33. 05-02-1713. Joanna Groenauts wonende op de Keukenhof te Lisse weduwe van Hendrik van Hove
ter eenre en Claas Barthoutszn. Bouman mede wonende Lisse ter andere verklaarden nadat Engel
Jacobszn. Koopman gewezen duinmeier zijn huurconditie had overtreden en van Lisse met vrouw, kind
en goed was gevlucht Joanna aan Claas heeft verhuurd haar duin en Loostert of Setten in Lisse genaamd
de Keukenduin gelegen tussen Nieuwrodens duin en dat van Pieter Six en dat voor het eerste jaar tegen
de ordinaire ongelden, het 2e jr voor 65 gld en de 5 volgende jaren voor 100 gld.
34. 06-02-1713. Mutueel testament van Jochem Dirkszn. Stellingwerve en Wijve Jansdr. van der Schaaf
echtelieden wonende Lisse. Zij nomineren haar dr Geertruid benevens de eerststervende voorkinderen
of bij vooroverlijden van de kinderen de kleinkinderen in hun plaats in de legitieme portie en elk kind als
legitieme uitreiken 60 gld. Dochter opvoeden tot 25 jr of eerder huwelijk. Langstlevende voogd of
voogdes en na overlijden van de langstlevende zijn de voogden van zijn zijde Pieter Adriaanszn. Geel en
van haar zijde Jan Bekke en seclusie van de weeskamer.
35. 14-02-1713. Huwelijksvoorwaarden tussen Willem Corneliszn. Decker weduwnaar Elisabeth
Jansdr. Klinkenberg bruidegom en Anna Allardsdr. Schrijver JD bruid geassisteerd met Cornelis Janszn.
Onnosel bode alhier haar gekoren voogd allen wonende Lisse. Er zal geen gemeenschap van goederen
zijn. Hij brengt niet veel aan en zij 70 gld en een aantal met name genoemde roerende goederen.
36. 16-02-1713. Pieter Jacobszn. van Ruijten en Gijsbertje Jacobsdr. van Ruijten meerder. JD voor hun
zelve en Francois Campman mede nts als last hebbende van Nicolaas van Reven gehuwd met Catharina
Jacobsdr. van Ruijten gepasseerd op 14-02-1713 voor nts Joan Hendrikszn. Roermond in den Haag, de
van Ruijten’s enige erfgenamen van Anna Pietersdr. van Ruijten overleden Nieuweveen haar moeie
laatst gehuwd met wijlen jonge Gijsbert Gijsbertszn. van der Maan allen wonende den Haag machtigen
Anthonis Erasmuszn. van Swieten wonende Nieuweveen.
37. 23-02-1713. Testament van Dirkje Jacobsdr. van der Mark wonende Lisse weduwe en
boedehoudster van Maarten Dirkszn. van ’t Hoog in zijn leven burgemeester van Lisse. Zij wil niet dat
haar kinderen Maria Maartensdr. van ’t Hoog gehuwd met Cornelis Adriaanszn. van der Saal, Jacob
Maartenszn. van ’t Hoog of Joannes Maartenszn. van ’t Hoog van de anderen zouden afvorderen enige
collatie of inbreng van goederen door hen voor haar overlijden genoten en zij wil dat Jacobus die nog
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ongehuwd is vooruit zal nemen 160 gld en benoemt al haar kinderen tot haar erfgenamen met
plaatsvervulling en seclusie van de weeskamer.
37 (sic). 12-03-1713. Simon Claaszn. Hoogkamer oud burgemeester van Lisse attesteert tvv Willem
Goos koopman in tabak wonende Leiden vader en voogd over zijn minderj. zoon Frederik Goos dat hij
wel kende de voorsz. Frederik Goos en Adriaan Uijtterweer gewezen grutter te Lisse nu wonende
Schiedam en dat Frederik voor deze knecht is geweest te Lisse in de grutterij van Adriaan Uijtterweer en
op maandag 30-05-1712 te Lisse was gekomen om in huur te gaan bij Paulus Maartenszn. Schoten nu
grutter te Lisse die de grutterij van Uijtterweer had overgenomen.Hij heeft om 11.00 had gezien de
voorsz. Frederik Goos, Adriaan Uijtterweer, Jan Bekke en Jacob van der Sluijs voor de herberg de
Groene Valk in Lisse en gehoord dat zij onder elkaar spraken over snuiftabak en dat er ongenoegen was
tussen Uijtterweer en Frederik Goos en dat uiteindelijk Uijtterweer weg was gegaan van de herberg
langs de Heereweg noordoost op de Lageveenseweg inslaande en dat Frederik Goos was gevolgd welke
hem ca 25 roeden voor was. Deposant is hen ook gevolgd en hem gevonden had bij de anderen voor ’t
singelkot van Jacob Adriaanszn. de Goede op de Venerlaan of Berkhout en dat attestant heeft gezien dat
de voorsz. Goos in het aangezicht zwaar gewond was en verschrikkelijk bloedde, maar dat hij niet
gezien heeft dat Frederik een mes had en dat hij de gewonde naar Jan Molin had gebracht die hem heeft
verbonden.
38. 15-03-1713. Bartholomeeus Janszn. van Klinkenberg weduwnaar van Cornelia Dammasdr.
Raaphorst ter eenre en Elias Adriaanszn. Geel oud-oom en bloedvoogd over Maria oud 25-11-1712 4 jr
dochter van de voorsz. Mees ter andere beiden wonende Lisse. Vader zal dochter opvoeden tot 25 jr of
eerder huwelijk en dan uitreiken een zilveren tuig, zilveren beugeltas, 2 gouden ringen, een bijbel etc en
75 gld of een uitzet. De vader behoudt de rest waaronder een huis en erf in het Oosteinde in de
Oostpolder groot 155 roe, opgedragen aan Willem Arendszn. moederlijke grootvader in 2 partijen als
huis en een gedeelte land op 08-01-1658 en een gedeelte erf op 09-05-1677, aan de 1e comparant en de
minderjarige alsmede Dammas Dammaszn. Raaphorst de jongste opgedragen en vervolgens aan de 1e
comparant en de minderjarige bij akte van scheiding of vertichting op 05-01-1713 voor mij nts verleden,
belend NO Jan Vlaanderen oude Janszn., ZO Agnete Blok weduwe Mr Paulus Verrijn en de erfgenamen
van Syberig van der Horst laatst weduwe van Thomas ter Welburg, ZW de voorsz. erfgenamen en NW
de Heereweg.
39. 02-04-1713. Adriana Constantia Sohier de Vermandois verhuurt Jan Dirkszn. van Leeuwen
bouwman te Voorhout een woning met 36 morgen land in Voorhout, waaronder 3 morgen 374 roe onder
Noordwijk laatst bewoond en gebruikt door Engel Corneliszn. Nierop voor 560 gld per jr.
40. 14-04-1713 (A). Jan Boon wonende Bodegraven en ingeland in Alphen bekende aan weerszijden
van de Vletsloot in zijn land in het Steekt te Alphen bij het Burgpad vlgs akte gepasseerd voor schout en
schepenen van Alphen op 30-09-1711 tussen de molenmeesters van de voorsz. polder ter eenre en Boon
als verkoper mitsgaders Leuntje Pietersdr. Nijg weduwe van Huijbert Hugenszn. van der Bent, Simon
Claaszn. van der Gieten, Gerrit Janszn. van Rijn en Pieter Hendrikszn. Roos als koper van aarde te
graven uit verkopers land.
41. 27-04-1713. Jan Davidszn. Boogaard bakker in de Engel te Lisse schuldig aan Gerrit Honcoop
pachter van de impost van het gemaal over Lisse van diverse seizoenen 75 gld.
42. 06-05-1713. Testament van Jan Reyertszn. Swanenbeek en Maria Cornelisdr. Segveld echtelieden
wonende in het Steekt te Alphen. De testateur benoemt tot zijn erfgenamen zijn dr Maria met
plaatsvervanging, de kinderen van zijn overleden dr Geertje en zijn vrouw in stammen en de testatrice
benoemt haar man tot enig erfgenaam en bij vooroverlijden zijn dr Maria met plaatsvervanging en de
kinderen van overleden dr Geertje doch deze zijn gehouden aan haar erfgenamen bij versterfrecht uit te
keren 200 gld en als testatrice langstlevende is en gaat hertrouwen zal zij de helft van de boedel afstaan
aan het kind en kleinkinderen van de testateur. Langstlevende voogd en administrateurs Cornelis
Pieterszn. Swanenbeek en Gerrit Corneliszn. Segveld met seclusie van de weeskamer.
43. 08-05-1713. Hubert Hugenszn. van der Kluft wonende Lisse schuldig Gerrit Hendrikszn.
Hoogkamer te Lisse 1000 gld wegens geleend geld. Gepasseerd ten huize van de comparant in de
Westgeest aan de Lijdweg en de waterlozing genaamd het Mallegat. Geroyeerd 16-05-1714.
44. 24-05-1713. Alijd Hugensdr. van der Kluft en Maria Hugensdr. van der Kluft wonende Stompwijk
en Willempje Hugensdr. van der Kluft wonende Haarlem meerderj. ongehuwde drs, zusters en naaste
bloedverwanten van Hubert Hugenszn. van der Kluft en Anna Pietersdr. Langeveld beiden overleden
Lisse machtigen Jan Jacobszn. Naardenburg en Claas Pieterszn. van Beijeren wonende Lisse om

5

namens hen de boedel te aanvaarden van hun overleden broer.
45. 30-05-1713. Inventaris van de goederen die Wijve Jansdr. van der Schaaf laatst weduwe van Jochem
Dirkszn. Stellingwerve, baljuwsdienaar van Lisse, Noordwijkerhout, Hillegom en Voorhout overleden
te Lisse 22-03-1713 samen hebben bezeten. Zij verwijst naar testament op 06-02-1713 voor mij nts
gepasseerd. Een huis en erf in de Oostgeest aan de overledene opgedragen op 06-05-1685, belend NO en
ZW Jacob Ottenszn. Cranenburg, ZO de Hereweg en NW de erfgenamen van Jan van Bleijswijk te
Delft, bewoond door Herman Hendrikszn. van Hament tegen 30 gld per jr, een huis en erf in de
Oostpolder aan de overledene opgedragen op 17-05-1712, belend NO Joannes Maartenszn. van ’t Hoog,
ZW en ZO Simon Janszn. de Graaf en NW de Hereweg, bewoond door Jan Molin om 28 gld per jr. Veel
winkelwaren. Hij ontving per jr voor bodesalaris van Lisse, Noordwijkerhout en Voorhout elk 18 gld.
Het overschot bedraagt minder dan 700 gld.
46. 05-06-1713. Jan Korszn. van der Poel gehuwd met Agniese Jacobsdr. Arkshoek dochter en
mede-erfgename van Jacob Janszn. Arkshoek en Maria Pietersdr. van der Linden, beiden overleden te
Lisse, wonende onder Stompwijk. Zij hebben ontvangen van Cornelis Hugenszn. van der Linden en
Huig Willemszn. Bronsgeest hun gewezen voogden al dat hun toekomt en geven kwijting aan de
voogden.
47. 07-06-1713. Joanna Groenauts wonende op de Keukenhof te Lisse weduwe van Hendrik van Hove
ter eenre en Allard Claaszn. Castricum duinmeier wonende Lisse en Jan Janszn. van Bentem
konijnkoper te Noordwijk als borg ter andere verklaren dat Claas Barthout gewezene duinmeier is
overleden en diens weduwe op haar verzoek van de huur was ontslagen en Joanna verhuurt nu aan
Allard haar duinen en loosters of setten in Lisse genaamd de Keukenduin gelegen tussen Nijenrodeduin
en dat van Pieter Six voor 6 jr gedurende de eerste 2 jr voor de ongelden en daarna voor de laatste 4 jr 90
gld per jr.
48. 05-07-1713. Testament van Floris Corneliszn. Keuijn. Hij houdt van waarde de huwelijksvoorwaarden met Maria Simonsdr. van Swieten gepasseerd voor Jacob Boekweit nts te Leiden van
18-06-1698 en nadere dispositie van 15-01-1710 voor nts Joannes van Swanenburg te Leiden. Hij
benoemt tot enige erfgename zijn vrouw, doch deze moet uitreiken aan zijn vader Cornelis Janszn.
Keuijn mits in leven bij het overlijden van Floris de legitieme portie met 50 gld.
49. 11-07-1713. Joannes Maartenszn. van ’t Hoog, Dirkje Jacobsdr. van der Mark weduwe van Maarten
Dirkszn. van ’t Hoog met Jacob Maartenszn. van ’t Hoog haar gekoren voogd allen wonende Lisse en
Joannes is schuldig aan Dammas Dammaszn. Raaphorst de jonge, minderj. nagelaten zoon van Dammas
Dammaszn. Raaphorst den Oude en Jannigje Willemsdr. van Wateringen 350 gld wegens geleend geld.
hem verstrekt door Elias Adriaanszn. Geel en Claas Adriaanszn. van der Saal voogden over jonge
Dammas. Borg Dirkje voorsz.
50. 29-07-1713. Adriaan Corneliszn. Ploeg en Geertje Hermansdr. echtelieden ter eenre en Aaltje
Adriaansdr. Ploeg en Jannetje Adriaansdr. Ploeg meerderj. ongehuwde dr met haar broer als haar
gekoren voogd ter andere allen wonende Noordwijkerhout, Cornelis Adriaanszn. Ploeg wonende
Sassenheim, Frans Claaszn. Tely wonende Soeterwoude gehuwd met Geertje Adriaansdr. Ploeg, Hubert
Adriaanszn. Ploeg wonende aan de Haagse Schouw onder Voorschoten ter derde zijde zijn
overeengekomen dat Hermanus, Aaltje en Jannetje en bij vooroverlijden de langstlevende van hun
drieën, de voorsz. Adriaan en Geertje Hermansdr. als vader en moeder zullen onderhouden en
alimenteren gedurende hun leven en de 3 zullen als boedelhouder of boedelhoudster van alle goederen
optreden waaronder is een huis en erf in Noordwijkerhout en moeten na de dood van hun ouders aan
Cornelis, Geertje en Hubert met plaatsvervulling iedere staak 50 gld uitkeren.
51. 09-09-1713. Frederik Jacob Heereman heer van Suijdijk etc. machtigt Simon van Douderen
procureur van de Dijkgraaf en Hoge Heemraden van Rijnland in het proces ca Pieter Maartenszn. van
Leeuwen, Leonard van der Winden, Arij van der Winden en Hendrik Meeszn. Vis en alle anderen.
52. 25-09-1713. Agneta Blok wonende Amsterdam laatst weduwe van Mr Paulus Verrijn machtigt
Pieter van Wijk om tot Delft ter kamer van de O.I.C. te tranporteren en kwijt te schelden tbv Maarten
Adriaanszn. van Sijpesteijn 3000 gld welke Agnete toekomen.
53. 25-09-1713. Jan Claaszn. Onnosel de Jonge wonende Oudshoorn verklaart dat hem ter ore is
gekomen dat hij zich tot iemands behoef borg heeft gesteld voor zijn dochter Maria eerst weduwe van
Gerrit Jacobszn. van der Heijde en nu gehuwd met Jan Blok wonende Bodegraven, hetgeen hij ten
stelligste ontkent en dat hij dit ook nooit gedaan heeft.
54. 17-10-1713. Mr Maarten Adriaan van Sijpesteijn raad en schepen van Alkmaar machtigt
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Abraham Jagering commies om namens hem ter kamer Delft van de O.I. compagnie aan Aron de Pinto
en Joseph de Pinto kooplieden te Amsterdam over te dragen zijn kapitaal van 3000 gld op zijn naam
gesteld in september 1713.
55. 31-10-1713. Adriana Constantia Sohier de Vermandois verhuurt Jan Janszn. Naardenburg wonende
Lisse haar woning en 39 morgen 250 roe land zo in de Oostgeest, Lisserbroek en Hogemosvenen tot nu
toe gehuurd door Claas Dirkszn. van Steijn met een partij onafgezand duin en 2 morgen 200 roe land in
2 percelen in de Hogemosvenen tot nu toe verhuurd aan Allard Claaszn. Castricum voor 2 x 5 jr tegen
540 gld per jr met 1/4 deel van een vat schone boter met de overwaag doch niet minder dan 80 pond.
56. 03-11-1713. Willem Adriaanszn. Geel president burgemeester, Pieter Leonardszn. van der Bijl
schepen, Jan Vlaanderen oude Janszn. ambachtsbewaarder, Jorisje Jorisdr. Rode zijn vrouw, Quirijn
Corneliszn. Geel oud burgemeester en diaken, Cornelis Hendrikszn. Domhof oud schepen en ouderling,
Jacob Anthoniszn. van Egmond oud schepen, Cornelis Gijsbertszn. Kleijnenbreugel schoolmeester en
koster en Jochem Willemszn. Geel allen wonende Lisse machtigen Dirk Toornvliet procureur voor het
gerecht van Leiden en ten platten lande van Rijnland om voor het gerecht van Lisse te vervolgen het
proces ca Pieter Coolaard.
57. 20-11-1713. Cornelia Dirksdr. Lelijeveld laatst weduwe van Cornelis Bartszn. van der Son en
Willem Corneliszn. van Rijn man en voogd van Maria Cornelisdr. Langeveld dr van de voorsz. Cornelia
Dirksdr. en Cornelis Gerritszn. Langeveld allen wonende Lisse verklaren onmachtig te zijn de verlopen
ongelden van 3 morgen 300 roe land in Voorhout in de Bergendaalse polder, haar toebehorende, belend
NO de erfgenamen van de heer Hanneman, ZO Mr Maarten Adriaan van Sijpesteijn, ZW de heer van
Wittenhorst en NW de Molensloot en daarover de erfgenamen van Floris van Bam te betalen en
daarvoor door die van Voorhout gemaand werden en dat zij het land niet met winst konden verkopen. Zij
hebben het land verlaten en toegestaan dat het land tbv het ambacht mag worden verhuurd of verkocht
en de ongelden daarvan in te houden.
58. 21-11-1713. Pieter Coolaard wonende Lisse voor hem zelf en als vader over zijn minderj. dr
Petronella Elisabeth machtigt Jacobus Camper procureur om voor het gerecht van Lisse zijn zaken waar
te nemen en wel speciaal ca de personen genoemd onder 56.
59. 29-11-1713. Hendrik Pieterszn. Boogaard wonende Hillegom ter eenre en Pieter Leonardszn. van
der Bijl en Jan Vlaanderen oude Janszn. beiden wonende te Lisse testamentaire voogden over Grietje
Gerritsdr. Rietveld ter andere, de voorsz. Hendrik en Grietje enige en algehele erfgenamen door versterf
van hun grootmoeder Grietje Jansdr. Heemskerk als ook enige en algehele erfgenamen van Adriaan
Aalbertszn. van der Bos overleden 1705 te Lisse vlgs testament voor mij gepasseerd op 19-06-1701,
welke Adriaan Aalbertszn. van den Bos in zijn leven weduwnaar en boedelhoudster is geweest eerst van
Cunera Claasdr. Munnick doch-ter en mede erfgename van Claas Gerritszn. Munnick en Maria
Engelsdr. en daarna ook van de voorsz. Grietje Jansdr. Heemskerk tevoren weduwe van Hendrik
Gerritszn. Rietveld en ook van Engel Jacobszn. Broekhuizen hebben de boedel gedeeld. Toebedeeld aan
Hendrik Pieterszn. Boogaard een huis en erf met tuin en een gedeelte paardestal en land in de Poelpolder
tot aan de sloot toe, genaamd het Capelle land, groot 200 roe opgedragen aan Claas Gerritszn. Munnick
op 16-03-1662 en de voorsz. Adriaan Aalbertszn. aanbedeeld bij scheiding onder de hand van
12-09-1671, belend NO Agneta Blok, ZO de voorsz. Grietje Pietersdr., ZW de Graftweg, Paulus
Maartenszn. Schoten, Dorpswaag en Leonard Willemszn. Oote en NW de Capelse steeg, belast met een
eeuwige rente van 10 st per jr tbv Grietje Gerritsdr. en met een hypotheek van de helft van 72 gld tbnv de
EdGroot Mogenden ten comptoire Delft; een huis en erf aan de Broekweg in de Oostpolder groot 70 roe
aan de voorsz. Adriaan Aalbertszn. opgedragen op 29-06-1694, belend NO Jan Maartenszn. Kleijpoel,
ZO de kinderen van Pieter Jacobszn. Wassenaar, ZW de Lisserbeek en de Broekweg en NW de
Diaconiearmen te Lisse; een perceel land in Lisserbroek genaamd het Bijltje groot 1 morgen 240 roe aan
Adriaan Aalbertszn. opgedragen op 08-04-1688, belend NO de Lisserkerk met de Steenpoelcamp, Pieter
Six en Dirk Claaszn. van ’s-Gravenmade, ZO de voorsz. kerk en de Kwadenweg, ZW de kinderen van
Mr Nicolaas Tiark, NW eertijds ’s-Gravenwater genaamd de Steenpoel en nu de ringsloot van de
bedijkte Lisserpoel; een obligatie tlv het gemene land ten comptoire Leiden van 01-10-1687 groot 2001
gld 13 st 9 dernier, vlgs transport onder de hand van 21-12-1691; aan Grietje Gerritsdr. Rietveld een huis
en erf in de Oostgeest op de hoek van de Kruisweg groot 16 roe opgedragen aan Gerrit Hendrikszn.
Rietveld overgrootvader van de voorsz. Grietje Cornelisdr. op 10-04-1625, belend NO de Lageweg, ZO
de Hereweg, ZW Bartholomeeus Janszn. van Velsen en NW Adriana Cornelisdr., een huis en erf aan de
Grafweg in de Poelpolder groot 19 roe opgedragen aan haar overgrootvader Jacob Corneliszn. op
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16-06-1637, belend NO en NW Maria Pietersdr. van ’t Hoog, ZO Jan Claaszn. Rode en ZW de Grafweg,
nog het zuidoostelijk gedeelte van de zuidwestelijke helft van de Capelle weide in dezelfde polder groot
1 morgen 237½ roe, belend NO Agneta Blok met de noordoostelijke helft van de Capelle weide, belend
ZO de Snel, ZW de Graftweg en NW Hendrik Pieterszn. Boogaard, belast met de helft van 72 gld per jr
tbv het kerkelijk comptoir te Delft; een rentebrief van 10 st per jr gevestigd op een huis en erf aan de
Graftweg en de Capellesteeg van Hendrik Pieterszn. Boogaard vlgs brief van 05-04-1622; een onlosbare
rente van 2 gld per jr tlv eertijds van Jan Corneliszn. speciaal gevestigd op een huis en erf aan de
Graftweg mede aan de voorsz. Capellesteeg, groot 30 roe, belend NO Adriaan Simonszn. van der Son,
ZO de voorsz. Capellesteeg, ZW de Graftweg en NW de weduwe en erfgenamen van Anthonis
Corneliszn. van Egmond althans bezeten bij de voorsz. Adriaan Simonszn. van der Son vlgs brief van
11-12-1634; een onlosbare rente van 5 gld per jr eertijds geconstitueerd door Jan Jacobszn. koopman
gevestigd op een huis en erf aldaar groot als voren van 05-03-1640, nu bezeten en betaald wordende
door de weduwe en erfgenamen van Anthonis Corneliszn. van Egmond, belend NO en ZO de voorsz.
Adriaan Simonszn. van der Son, ZW de voorsz. Graftweg en NW Cornelis Hendrikszn. Domhof, nog
een onlosbare rente van 5 gld per jr eerst geconstitueerd door Jan Gerritszn. op een huis en erf aldaar
groot als voren vlgs brief van 08-08-1638 en nu bezeten en betaald door Cornelis Hendrikszn. Domhof,
belend NO de voorsz. Agneta Blok, ZO de voorsz. weduwe en erfgenamen van Anthonis Corneliszn.
van Egmond, ZO de voorsz. Graftweg en NW Cornelis Pieterszn. van der Meer nomine uxoris; nog een
onaflosbare rente van 5 gld eertijds geconstitueerd door Willem Janszn. aldaar groot als voren, vlgs brief
van 02-02-1643 bezeten en betaald wordende door Cornelis Pieterszn. van der Meer voorsz., belend NO
de voorsz. Agneta Blok, ZO de voorsz. Cornelis Hendrikszn. Domhof, ZW de voorsz. Graftweg en NW
Pieter Hendrikszn. Bout, nog een onaflosbare rente van 6 gld eertijds geconstitueerd door Engel
Jacobszn. de Praam op een huis en erf aldaar vlgs brief van 10-01-1647 nu bezeten en betaald wordende
door Pieter Hendrikszn. Bout, belend NO Jan Dirkszn. Klinkenberg, ZO de voorsz. Cornelis
Hendrikszn. Domhof, ZW de voorsz. Graftweg en NW David Geestenbeek, item van 6 gld
geconstitueerd door Willem Jacobszn. Veldgroen op een huis en erf aldaar groot 31½ roe vlgs brief van
12-07-1644 bezeten en betaald wordende door de voorsz. David Geestenbeek, belend NO Hendrik
Leonardszn. van Roon, ZO Pieter Hendrikszn. Bout, ZW de voorsz. Graftweg en NO Jan Claaszn. Rode;
item van 6 gld 10 st per jr eertijds geconstitueerd door Jan Jacobszn. kleermaker op een huis en erf aldaar
vlgs brief van 30-11-1636 nu bezeten en betaald wordende door de voorsz. Jan Corneliszn. Rode, belend
NO de voorsz. Hendrik Leonardszn. van Roon en Adriana Cornelisdr. Hoogkamer en Aaltje Cornelisdr.
Hoogkamer, ZO de voorsz. David Geestenbeek, ZW de voorsz. Graftweg en NW het laatst gemelde huis
en erf aan de Graftweg in de Poelpolder en de voorsz. weduwe en erfgenamen van Anthonis Corneliszn.
van Egmond; 1 morgen 308 roe land genaamd de Riet-sencamp in Lisserbroek aan de voorsz. Adriaan
Aalbertszn. van den Bos opgedragen op 08-01-1686, belend NO het Gasthuis te Haarlem en de
Kwadeweg, ZO Mr Pieter Six, ZW de ringsloot van de bedijkte Lisserpoel en de Ruijshoorn en NW het
voorsz. Gasthuis; 2 percelen land in de voorsz. polder genaamd Snellencamp elk groot 1 morgen 50 roe,
de voorsz. Adriaan Aalbertszn. opgedragen op 20-05-1692, belend NO de Ringsloot en daarover Mr
Isbrand de Bije, ZO dezelfde tochtsloot en daarover Maria Leonardsdr. Sonneveld weduwe Cornelis
Jeroenszn. van Cleef met de Repelcamp, ZW de Kwadeweg en NO de voorsz. tochtsloot en daarover
Willem van der Codde schout van Nieuweveen; 2 morgen 175 roe land genaamd de Gasthuiscamp
opgedragen aan Adriaan Aalbertszn. van den Bos op 11-06-1677 en 14-04-1679, belend NO Hendrik
Pieterszn. Raveling, ZO de Meer, ZW Gerrit Hendrikszn. Hoogkamer en NW de Kwadenweg.
60. 07-12-1713. Lambert van Bam wonende Boxmeer in het land van Kuik zoon en mede-erfgenaam
van Floris van Bam voor hem zelve en hem sterk makende voor Cornelis van Bam, Floris van Bam en
Aalbert van Bam zijn absente broers verhuurt Vrank Adriaanszn. Droesbeek bouwman te Voorschoten
een huismanswoning met barg en schuur in de Bergendaalse polder in Voorhout groot 18 morgen 300
roe uitgesloten de laan van de duin af tot de Molensloot toe en de hak en houw van die tbv de eigenaar
voor 3 jr tegen 170 gld per jr.
61. 19-12-1713. Hubert Janszn. van der Spek genaamd Hoekman bouwman in het westeinde van
Voorhout schuldig aan Adriana Constantia Sohier de Vermandois 1260 gld over 3 jr pacht van haar
woning en landen in het westeinde van Voorhout daarvan een gedeelte onder Noordwijk ligt en draagt
daarom over een aantal stuks vee en roerende goederen welke geen 1000 gld waard zijn.
62. 24-12-1713. Dirk Simonszn. Agthoven bouwman in het westeinde van Voorhout met Huig
Roelenzn. van Raaphorst zijn zwager en Dirk is schuldig aan Adriana Constantia Sohier de Vermandois
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1200 gld wegens 3 jr pacht van een woning in Voorhout en draagt over vee en roerende goederen geen
1000 gld waard.
63. 03-1-1714. Jacobus van Dorp is op verzoek van Jan Elias Martin med dr den Haag namens zijn
stiefdochter Catharina Sijdwind dr en enige erfgename van Petrus Sijdwind baljuw van Warmenhusen
hebbende brieven van Veniam Ætatis van15-12-1712 gegaan naar Adriana Constantia Sohier de
Vermandois en opgezegd een obligatie van 1500 gld gepasseerd door de heer van Arensteijn als
principaal en Anna Christina Paauw vrouwe van Bennebroek voor haar zelve en als moeder van Adriana
voorsz. als borg en mede principaal van de voorsz. Pieter Sijdwind van 22-04-16.. en nu toebehorende
de voorsz. Catharina.
64. 30-01-1714. Testament van Bastiaan Simonszn. Frets wonende Sevenhoven. Hij vernietigt alle
voorgaande testamenten behalve de huwelijksvoorwaarden met zijn tegenwoordige vrouw Belia
Claesdr. van Gailwijk verleden voor nts Jan Verhoef te Sevenhoven op 17-11-1709 en nadere akte onder
de hand van 26-01-1714. Hij legateert de Remonstrantse kerk of gemeente en Remonstrantse
weesarmen beide te Sevenhoven tezamen de helft van een camp weiland daarvan de wederhelft
toebehoort aan de kinderen van zijn overleden zuster Grietje Simonsdr. Frets van haar afgekomen door
Pieter Janszn. in ’t Veld in Sevenhoven achter de werf van Dirk Janszn. Frets vast op de Kerkvaart; aan
Jan Pieterszn. in ’t Veld 400 gld zijnde een gedeelte van 600 gld welke de voorsz. Jan Pieterszn. aan hem
schuldig is vlgs 2 obligaties de ene van 340 gld van 01-05-1698 en de andere van 260 gld van
24-08-1710; aan Cornelis Pieterszn. in ’t Veld 450 gld en wel 150 gld de testateur competerende van Jan
Pieterszn. in ’t Veld en 300 gld die Cornelis hem verschuldigd is vlgs obligatie van 01-05-1697. Hij
benoemt tot enige erfgenamen de kinderen van zijn voorn. zusters kinderen in stammen; hij legateert aan
zijn in leven zijnde zuster Aaltje Simonsdr. Frets de helft van de inkomsten welke hij bij deze aan zijn
zrs kinderen heeft gemaakt gedurende haar leven. Executeurs en voogden Dirk Janszn. Frets wonende
Sevenhoven en Dirk Dirkszn. Verlaan wonende Westsaardam.
65. 14-03-1714. Adriana Constantia Sohier de Vermandois verhuurt Willem Adriaanszn. Steenvoorden
bouwman te Voorhout 5 morgen teelland in Voorhout zijnde een gedeelte van hetgeen Hubert Janszn.
Hoekman in huur heeft gebruikt voor 1 jr voor 70 gld.
66. 25-03-1714. Dezelfde machtigt Henrik de Milde nts te Amsterdam om haar huis te verkopen op de
noordzijde van de Rosegracht het 4e huis voorbij de 1e dwarsstraat te Amsterdam waarvoor de koopprijs
is voldaan.
67. 29-03-1714. Huwelijksvoorwaarden tussen Jan van Garderen bode van Rijnland laatst weduwnaar
van Catalina van der Slaats en Sara Hofman laatst weduwe van Jan Veke beiden wonende Leiden. Er
zijn aparte staten van aanbrengst. Als hij het eerst sterft behoudt zij het recht tot bewoning van zijn
woning aan de Breestraat, het 2e huis van de Plaatsteeg en 50 gld per jr en als zij de bewoning afstaat
wordt het geldsbedrag verhoogd tot 125 gld. Als zij het eerst sterft geniet hij 400 gld.
68. 30-03-1714. Catharina Jansdr. Admiraal weduwe Claas Barthoutszn. van Noord met Claas
Adriaanszn. Seestraten haar gekoren voogd beiden wonende Lisse en Jan Lourenszn. Sonneveld en
Jacob Corneliszn.van der Horst beiden wonende Bennebroek neven en bloedvoogden over Barthout 12
jr, Aagje 9 jr, Cornelia 7 jr, Jan 5 jr, Agniese 3 jr en Pieter 2 jr. Moeder zal de kinderen opvoeden tot
mondigen dage of huwelijk en dan aan elk hun aandel van 12 gld uitreiken. De moeder behoudt alles
waaronder de beterschap van een huis en erf met 200 roe land gelegen in de polder van de Lagevenen
aan Claas Barthoutszn. opgedragen op 03-05-1703, belend NO de Delftweg, Z0 en ZW Mr Andreas van
Sijpesteijn en NW Adriana Cornelisdr. van der Codde in erfpacht van de voorsz. van Sijpesteijn tegen
een canon van 11 gld 5 st per jr.
69. 30-03-1714. Huwelijksvoorwaarden tussen Claas Adriaanszn. Seestraten en Catharina Jansdr.
Admiraal weduwe van Claas Barthoutszn. van Noord geassisteerd met Jan Lourenszn. Sonneveld en
Jacob Corneliszn. van der Horst haar gekoren voogden. Langstlevende kinderen opvoeden tot mondigen
dage of huwelijk en dan uitkeren aan elk van hen hun aandeel in 12 gld, maar als de bruid eerst sterft zal
bruigom aan haar voorkinderen boven de 12 gld als vaderlijk bewijs nog uitkeren 25 gld en als er
kinderen uit dit huwelijk worden geboren moet hij dan boven de gemelde 12 gld ook 25 gld betalen.
70. 09-04-1714. Testament van Cornelis Hugenzn. van der Linden oud burgemeester. Benoemt tot enige
erfgenamen de kinderen van zijn zusters Elisabeth Hugensdr. van der Linden en Agniese Hugendr. van
der Linden niet in stammen maar hoofd voor hoofd en aan zijn zuster Agniese de lijftocht en
vruchtgebruik van de goederen van haar kinderen. Benoemt tot voogden zijn zusters zoon Pieter Janszn.
Fits en zijn neef Gerrit Hendrikszn. Hoogkamer. Seclusie weeskamer.
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71. 12-04-1714. Hendrik Janszn. Bouman en Elisabeth Gerritsdr. Lelieveld echtelieden wonende
Nieuweveen stellen de langstlevende tot voogd of voogdes aan over hun minderj. erfgenamen en
seclusie van de weeskamer.
72. 21-04-1714. Inventaris van de goederen van Cornelis Hugenzn. van der Linden in zijn leven
burgemeester en ambachtbewaarder van Lisse en van Maria Gerritsdr. Koning zijn vrouw, beiden
overleden te Lisse. Voogden over de minderj. erfgenamen Pieter Janszn. Fits en Gerrit Hendrikszn.
Hoogkamer. Onroerende goederen in Voorhout 2 morgen 2 hond 50 roe land in de Bekerpolder, belend
NO de Akkervoordelaan, NW de Achterweg. In Lisse 3 morgen 3 hond in Lisserbroek, belend NO
Cornelis Keijzer, ZO Magdalena van der Laan, ZW de Kerk van Lisse en NW de kinderen van Anthonij
Blok, genaamd de vierdalf mergen; 1 morgen 2 hond 25 roe gelegen als voren, belend NO de Kerk van
Lisse, ZO de erfgenamen van Jan Corneliszn. Bourgogne, ZW de heer van Alkemade en NW de
Tochtsloot genaamd de Woessecamp, 1 morgen 5 hond 23 roe in Roversbroek, belend NO de Ringsloot,
ZO en ZW Philips Doubleth en NW de Broekweg, genaamd het Greveling stukje. Op 28-05-1714
hebben de voogden 840 ducaten gedeeld. Gerrit Hendrikszn. Hoogkamer 320 ducaten, Pieter Janszn.
Fits, Jacob Dirkszn. Bourgogne en Marij Jansdr. Fits met hun drieën 120 ducaten, Anna Jansdr. Fits, Jan
Janszn. Fits en Huig Janszn. Fits tezamen 120 ducaten en Neeltje Jeroensdr. Bronsgeest en Trijntje
Jeroensdr. Bronsgeest tezamen 80 ducaten. In Lisse in Rovershoek nog 7½ hond, belend NW de heer
Doubleth, NO de Greveling, ZO de Molensloot en ZW de heer Doubleth. Geld, goud en zilver en
roerende goederen.
73. 30-04-1714. De eerste notaris zal zich vervoegen namens Adriaan Pieterszn. Groen aan Jacob
Janszn. Naardenburg en hem contant aanbieden 118 gld 11 st 8 penningen, gelijk Adriaan op 3 en 4 april
heeft gedaan ivm koop van een zwart merriepaard, te leveren te Lisse. Aangeboden op 04-05-1714 door
Marinus Sandifort aan Naardenburg, die wil leveren, mits de koper ook de kosten van vertering van het
paard betaalt.
74. 09-05-1714. Staat, inventaris en provisionele verdeling van de boedel en goederen van Hubert
Hugenzn. van der Kluft en jonge Anna Pietersdr. Langeveld, echtelieden, gewoond hebbende en
overleden aan de Lijdweg aan de waterlozing genaamd het Mallegat in de Westgeest te Lisse en Anna
Pietersdr. overleden mei 1713. Gedaan door de meerderjarige en de voogden van de minderj.
erfgenamen, welke Hubert een broer en mede-erfgenaam is geweest van Kors Hugenzn. van der Kluft en
jonge Anna Pietersdr. die dochter en mede-erfgename is van Pieter Claaszn. Langeveld en Aagje
Lourisdr. Roos.Onroerende goederen een huis en erf met 500 roe land daar de woning op staat aan de
waterlozing genaamd het Mallegat in de Westgeest, opgedragen aanHubert Hugenzn. op 03-05-1695 en
verkocht aan Claas Pieterszn. van Beijeren op 10-01-1714 voor 920 gld; 1 morgen 300 roe zijnde een
afgezande kroft genaamd Le narden croft mede in de Westgeest op 16-01-1663 opgedragen aan Pieter
Claaszn. Langeveld en op 30-12-1688 vlgs scheiding gepasseerd voor Dirk Campen nts te Leiden
aanbedeeld aan jonge Anna Pietersdr. Langeveld, belend ZO de Leidweg; 4 morgen 114 roe land in
Rovershoek bij scheiding gepasseerd voor nts Foyt Gijsbertszn. van Sijp te Leiden op 25-01-1625
aanbedeeld aan Aagje Lourisdr. Roos die daarna gehuwd is met Pieter Claaszn. Langeveld en
toebedeeld aan jonge Anna Pietersdr. van Langeveld bij voormelde scheiding, welke 1 morgen 300 roe
en 4 morgen 114 roe verkocht zijn aan Jacob Ottenszn. Cranenburg en Lenard Willemszn. Oote tezamen
voor 1900 gld en deze 5 morgen 414 roe zijn verhuurd geweest aan Grietje Adriaansdr. van Leeuwen
weduwe Gerrit Pieterszn. Langeveld om 100 gld per jr; 1 morgen 200 roe land gelegen in de Lagevenen
opgedragen aan de voorsz. Hubert Hugenzn. van der Kluft op 04-05-1694 aan de Trekvaart tussen
Haarlem en Leiden en verkocht als voren aan Cornelis Franszn. Kok voor 195 gld, welk land verhuurd
was aan Engel Dirkszn. Deutecum om 12 gld per jr; 1/4e deel van 2 morgen 180 roe opgedragen op
07-10-1681 aan Kors Hugenzn. van der Kluft en opgestorven aan Hubert Hugenzn., Aaltje Hugendr.,
Maria Hugendr. en Willempje Hugendr., belend ZO de Kagermeer, daarvan de 3 zusters tezamen 3/4e
delen hebben en in het geheel verkocht aan Maarten Hugenzn. Langeveld voor 270 gld, dus hun aandeel
was 67 gld 10 st, geheel verhuurd aan Dirk Adriaanszn. Verlaan om 50 gld per jr. Dan volgen de lasten.
Op 09-05-1714 compareren Jan Jacobszn. Naardenburg en Claas Pieterszn. van Beijeren als
lasthebbende van Alijd, Maria en Willempje Hugendr. van der Kluft vlgs procuratie gepasseerd voor
zelfde nts op 24-05-1713 voor de ene helft, Maarten Hugenzn. Langeveld en Dirk Adriaanszn. van
Leeuwen voogden over de minderjarige weeskinderen van wijlen Gerrit Pieterszn. Langeveld en Grietje
Adriaansdr. van Leeuwen vlgs akte van voogdij van 24-05-1713 zelfde nts voor 6/7 van 1/4 en 6/13 in
1/4, Jan Jacobszn. van Mareleveld man en voogd van Jannetje Jansdr. Bakker dr van Jan Jacobszn.
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Bakker en Aagje Pietersdr. Langeveld voor 1/7 van 1/4 en 1/13 van 1/4, Simon Louriszn. Langeveld
voor hem zelve voor 1/13 in 1/4; dezelfde Simon Louriszn. Langeveld en Meijnard Hugenzn. van Beijeren als voogden van de minderj. kinderen van Grietje Lourisdr. Langeveld voor 1/13 in 1/4, de voorsz.
Jan Jacobszn. Naardenburg en Claas Pieterszn. van Beijeren als voogden van Claas Louriszn. Langeveld
voor 1/13 in 1/4, Jacob Kenen man en voogd van Anna Hendriksdr. voor 1/13 in 1/4, Jan Janszn. van
Waasdorp man en voogd van Maria Pancrasdr. Soetermeer voor hem zelve en hem sterk makende voor
Cornelia en Jannetje Pankrasdr. Soetermeer, kinderen van Aagje Hendriksdr. met hun drieën voor 1/13
in 1/4 en Maarten Korszn. Langeveld gehuwd met Grietje Pietersdr. van Schoten dr. van oude Anna
Pietersdr. Langeveld voor 1/13 in 1/4 erfgenamen van Hubert Hendrikszn. van der Kluft en jonge Anna
Pietersdr. Langeveld vlgs testament verleden voor nts Thomas van Swieten te Leiden op 16-07-1707 en
scheiden de boedel, wonende de 5e comparant onder Bennebroek, de 6e op de Brouwerswaart onder de
Vrijdom van Haarlem, de 8e onder Oegstgeest, de 9e onder Sassenheim en de anderen onder Lisse.
75. 11-05-1714. Joanna Groenauts weduwe van Hendrik van Hove verkoopt Mr Lodewijk Arisant
ontvanger der gemene middelen 75 gemet 293 roe land in de 9e cavel gelegen in de polder van
Heijningen onder Fijnaard voor 100 gld per gemet.
76.28-05-1714. Agniese Hugendr. van der Linden weduwe van Jan Pieterszn. Fits lijftochterse, Pieter
Janszn. Fits, Jacob Dirkszn. van Bourgoigne man en voogd van Quirina Jansdr. Fits en Maria Jansdr.
Fits, meerderj. ongeh. dr. kinderen van Jan Pieterszn. en Agniese Hugendr. mede-erfgenamen van
Cornelis Hugenzn. van der Linden vlgs testament op 09-04-1714 voor mij nts gepasseerd allen wonende
Lisse behalve de 3e comparant die te Sassenheim woont hebben voor hun aandeel bij provisie gelicht en
ontvangen 378 gld.
77. 19-06-1714. Bruijn Jurriaanszn. Vreburg 50 jr, Bart Janszn. Klinkenberg 35 jr en Gerrit Janszn. de
Groot 23 jr timmermansknecht van Warbout Janszn. Vreburg wonende Lisse attesteren tvv Agneta Blok
laatst weduwe van Mr Paulus Verrijn dat zij in okotober 1712 gegaan zijn naar de woning Poelewei in de
Lisserpoel in Lisse daar tegenwoordig op bouwt Cornelis Janszn. Bourgoigne en gezien hebben dat de
heining aan de noordwestzijde van de tuin op de voorsz. plaats voor het merendeel ter aarde lag en niet
gerepareerd kon worden en dat deze heining in hezelfde jaar is vernieuwd.
78. 29-06-1714. Absolon Adriaanszn. Hoogkamer wonende Hillegom 26 jr attesteert tvv Joannes
Goijaarts vleeshouwer te Leiden dat op woensdag 13-06-1714 te 7.00 uur ’s-avonds hij zich op de
Hillegomse brugge bevond in de Hereweg in Lissedaar mede waren de requirant, Jan Jacobszn.
Naardenburg bouwman en Cornelis Hendrikszn. Keks hospes beiden in Lisse wonende en dat zij hadden
gezien en gehoord dat de requirant en Jan Jacobszn. Naardenburg hadden gesproken over een koe van
Naardenburg hen zo het scheen goed bekend. Naardenburg had de gemelde koe aan de requirant
verkocht voor 700 pond en voor elk pond dat hij zwaarder was dan 700 pond zou 1 pond aan geld betaald
worden te leveren in Leiden op morgen.
79. 20-07-1714. Mattheus Spruitenburg gehuwd met Anna Jansdr. Onnosel en dezelfde Anna, Cornelis
Janszn. Onnosel, Jan Blok gehuwd met Maria Jansdr. Onnosel en dezelfde Maria en Claas Janszn.
Onnosel, allen kinderen en enige erfgenamen van Jan Claaszn. Onnosel en Maria Cornelisdr. beiden
overleden te Oudshoorn, de eerste 2 en de laatste comparant wonende te Oudshoorn, de 3e onder Lisse
en de 4e en 5e te Bodegraven hebben horen lezen het testament van hun ouders op 12-10-1706 voor mij
nts gepasseerd. De laatste comparant heeft aangestaan en gekocht voor 1000 gld die van zijn erfdeel
waren afgetrokken een huis en erf onder Oudshoorn aan de Rijn buitendijks tussen de rivier en de dijk
aan de aanslag naar Leiden en door de overledene aangekocht en zij hebben de rest van de boedel
gedeeld.
80. 28-07-1714. Hugo Caeuw koopman te Leiden borg voor de erfgenamen van Justus Gijs tbv schout
en ambachtsbewaarders of het ambacht van Alphen voor 539 gld 3 st 8 penningen die de erfgenamen
hebben ontvangen wegens een obligatie van 2000 gld door schout en ambachtsbewaarders van Alphen
tbv Gijs gepasseerd op 26-11-1677.
81. 05-08-1714. Testament van Grietje Dirksdr. van ’t Hoog weduwe van Willem Arendszn.
burgemeester van Lisse gegoed onder de 4000 gld. Zij benoemt tot erfgenamen haar kindskind Dammas
Dammaszn. Raaphorst en haar kindskindskind Maria Bartholomeeusdr. Klinkenberg en bij
vooroverlijden de langstlevende van hen en bij vooroverlijden onder de 25 jr vererft alles op haar
erfgenamen ab intestato. Zij benoemt tot voogden en executeurs van haar testament Pieter Dirkszn. van
’t Hoog, Cornelis Adriaanszn. van der Saal en Elias Adriaanszn. Geel.
82. 06-08-1714. Jeroen Corneliszn. de Vlieger bouwman te Lisse schuldig aan Mr Isbrand de Bije
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regerend burgemeester te Leiden 176 gld wegens 2 jr huur van 4 morgen land in de Lisserpoel onder
Lisse en draagt een aantal stuks vee over en krijgt dit in bruikleen terug.
83. 08-08-1714. Dezelfde schuldig aan Maria Antonisdr. Blok weduwe Lucas Pieterszn. van Beek 1225
gld waarvoor hij roerende goederen ter waarde van 1195 gld overdraagt welke hij in bruikleen terug
ontvangt.
84. 16-08-1714. Cornelis Claaszn. van der Geer gehuwd met Geertje Simonsdr. van Swieten dr van za
Simon Antoniszn. van Swieten en Geertje Jacobsdr. van Swieten voor de ene helft ter eenre en Gerrit
Bouwenszn. van der Togt gehuwd geweest met Anna Claasdr. de Meijer, dr van Claas Michielszn. de
Meijer en Maria Simonsdr. van Swieten eveneens een dr van Simon Antoniszn. en Geertje Jacobsdr.
voor de andere helft verklaren dat bij de boedelscheiding aan Claas Corneliszn. was toebedeeld een huis
en erf in de achterdijkse polder van Nieuweveen, belend O en Z Jan Janszn. Bueriks, W Steven de Wit
en N de Nieuweveensedijk en 2 veen- of rietakkers belend O en N Aart Janszn. Boot Z niet ingevuld en
W Jan Pieterszn. van Swieten en aan Gerrit Bouwenszn. 1 morgen 300 roe in de Westerpolder mede in
Nieuweveen, belend O Cornelis Janszn. de Lange, Z dezelfde Gerrit Bouwenszn. en W Meijnard van
Adrichem en N Claas Janszn. Buijs.
85. 29-06-1714. Joannes Goijaarts vleeshouwer wonende Leiden machtigt Simon van Douderen
procureur voor het gerecht van Leiden en ten platte landen in Rijnland om zijn zaak te vervolgen te Lisse
ca Jan Jacobszn. Naardenburg bouwman en voor zoveel nodig ca Cornelis Hendrikszn. Keks hospes
beiden wonende Lisse.
86. 22-08-1714. Inventaris van de boedel en goederen van Grietje Dirksdr. van ’t Hoog weduwe van
Willem Arendszn. van Wateringen burgemeester van Lisse overl. ald. op 16-08-1714. Zij heeft
benoemd tot erfgenamen haar overleden dochters zoon Dammas Dammaszn. Raaphorst de Jonge en
haar drs overleden drs kind Maria Bartholomeesdr. Klinkenberg ieder voor de helft vlgs testament
gepasseerd op 05-08-1714 voor dezelfde nts. Gedaan door Pieter Dirkszn. van ’t Hoog, Cornelis
Adriaanszn. van der Saal en Elias Adriaanszn. Geel. Een obligatie tlv het gemene land ten comptoire
Leiden op naam van Antonia Blok van 06-08-1672 groot 320 pond; nog een in blanco van o1-10-1687
van 690 pond; een op naam van Hannard van Gorcum van 30-06-1675 van 1000 gld met een transport
van de executeurs van het testament van de voorsz. Hannard van 30-12-1691.
87. 16-09-1714. Catharina Harmansdr. Tijdeman verlaten huisvrouw van Pieter van Sonneveld welke
voortvluchtig is, dochter van Harmen Andrieszn. Tijdeman en Clemensje Fransdr. Verham mitsgaders
de voorsz. Harmen allen wonende Lisse en de dochter is schuldig aan de vader 975 gld wegens geleend
geld, betaalde schulden en geleverde waren en de dochter draagt over een aantal genoemde roerende
goederen met een waarde van 800 gld. Afgelost 12-06-1727.
88. 18-09-1714. Adriana Constantia Sohier de Vermandois verhuurt Meijnard Hugenszn. van Beijeren
wonende Lisse een woning met 26 morgen land in de Oostpolder in Lisserbroek onder Lisse voor 2
termijnen elk van 5 jr tegen 400 gld de 1e 5 jr en tegen 450 gld de 2e 5 jr.
89. 27-09-1714. Mutueel testament van Augustin Dirkszn. de Jong schepen van Nieuweveen en Anna
Jacobsdr. Groen in ’t Wout zijn vrouw eerder weduwe van Herman Evertszn. van der Burg. Zij stellen
hun dochters Neeltje en Cornelia en bij hun vooroverlijden hun kind of kinderen in de legitieme..
90. 04-10-1714. Jan Pieterszn. van der Geer schepen van Nieuweveen zoon en voor 1/3e erfgenaam van
Pieter Janszn. van der Geer en Grietje Jansdr. van Dobbe heeft gekocht van zijn moeder, van Quirijn
Pieterszn. de Jong gehuwd met Willempje Pietersdr. van der Geer en van Anna Pietersdr. van der Geer
meerderj. ongeh. dr kinderen en voor 2/3e parten erfgenamen van de overledene 5/6e parten van een
huis en erf met een akkertje daar achter gelegen in het Oosteinde van de Achterdijkse polder in
Nieuweveen op heden overgedragen daarvan de koper 1/6e toekomt met recht van gebruik en bewoning
door zijn moeder gedurende haar leven van de achterkeuken mits haar levenslang te leveren 25 manden
turf en is nog aan zijn moeder schuldig 100 gld. Afgelost 31-05-1720.
91. 09-10-1714. Adriana Constantia Sohier de Vermandois verhuurt Louris van de Vijver tuinman en
bouwman te Rijnsburg haar percelen land aldaar, vorig jr onverhuurd en daarvoor aan Dirk Simonszn.
Agthoven, de huurder bekend, voor 5 jr voor 8 gld per jr.
92. 28-10-1714. Cornelia Willemsdr. van Wateringen weduwe van Jan Pieterszn. Rode met Adriaan
Claaszn. van Egmond haar bruidegom en gekoren voogd ter eenre en Gerrit Lenardszn. Brero als
verzochte voogd over Catharina 5 jr geweest op 07-10-1714. Moeder zal het kind opvoeden tot 20 jr of
eerder huwelijk en dan uitkeren 25 gld.
93. 15-11-1714. Adriana Constantia Sohier de Vermandois machtigt NN procureur voor het gerecht van
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den Haag in het proces ca Catharina Sijdwind dr en enige erfgename van de vendumeester Pieter
Sijdwind.
94. 18-11-1714. Joanna Groenauts weduwe Henrik van Hove wonende Lisse had op 11-05-1714 bij
contract voor mij verleden aan Mr Lodewijk Arisant ontvanger der gemene middelen 75 gemet 253 roe
verkocht tegen 100 gld het gemet waarbij werd gestipuleerd dat koper en verkoper te pretenderen
hadden van Dirk Schilperoord de achterstallige pachten over 1711 t/m 1713 en van Isbrand Sneep idem
over dezelfde periode die de koper tot zijn laste zou nemen en geeft volmacht om de achterstallige
pachten te innen en dat op 17-06-1714 de koopsom en de achterstallige pacht werd voldaan.
96. 06-12-1714. Jacob Korszn. van der Hoeve man en voogd van Geertje Dammasdr. Sandvliet tevoren
weduwe eerst van Maarten Hubertszn. Sandbergen en laatst van Claas Maartenszn. van der Poel voor de
helft ter eenre en Cornelis en Lenard Claaszn. van der Poel, Alijd Claasdr. van der Poel bej. ongehuwde
dr mitsgaders Engel Jacobszn. Heemskerk man en voogd van Hillegond Claasdr. van der Poel, kinderen
en enige erfgenamen van Claas Maartenszn. en Grietje Lenardsdr. Buijtendijk deszelfs 1e vrouw voor
de andere helft wonende allen te Lisse delen de boedel. Jacob namens zijn vrouw eerst in Lisse in
Roversbroek 2 morgen 590 roe land eertijds erfpacht van Leeuwenhorst maar nu vrij eigen, belend NO
Jan Joriszn. ’s-Gravenmade, ZO de Kagermeer, ZW Maarten Hugenzn. Langeveld en NW Jacob
Maartenszn. van ’t Hoog en 1 morgen 364 roe land genaamd Trompertscamp belend NO Jacob
Engelszn. van der Plas, ZO Jacob Maartenszn. van ’t Hoog, ZW Maarten Hugenzn. Langeveld en NW
Joannes Meijboom, gekomen van Dammas Janszn. Sandvliet vlgs scheiding voor mij verleden op
03-11-1698 en in Voorhout 7 morgen land achter Teijlingen gekomen van Maarten Hubertszn., belend
NO Teijlingerbos, ZO Cornelis Dammaszn. en Jan Floriszn., ZW Jacob Corneliszn. Warmonderdam en
NW Pieter Lenardszn. van Leeuwen en Lenard Janszn. Erffort. Lenard en Cornelis Claaszonen, Alijd
Claasdr. en Engel Jacobszn. Heemskerk nomine uxoris in Lisse huis en erf en een kroft in de Poelpolder
groot 1 morgen 109 roe, gekomen van Maarten Claaszn. van der Poel en bij scheiding aanbedeeld aan
Claas Maartensnz., NO de erfgenamen van David van Baarle, ZO de ringsloot van de bedijkte
Lisserpoel, ZW de erfgenamen van Mr Jacobus van der Meer en NW de Hereweg; 10 morgen 300 roe in
de Bedijkte Lisserpoel zijnde de noordelijke helft van cavel 7, daarvan de wederhelft toebehoort aan de
erfgenamen van de voorsz. David van Baarle, strekkende voor van de Ringsloot van de Geestkant tot
achter aan de ringsloot van de Roversbroek, belend de noordelijke helft NO de hoofdkerken van Leiden
met cavel 6 en ZW de voorsz. zuidelijke helft van cavel 7 aan de voorsz. Claas Maartenszn. opgedragen
op 10-03-1700; in Warmond 2 morgen 150 roe in Kokjespolder gekomen van Anna Maartensdr. van der
Poel dochter van Maarten Claaszn., NO Claas Lenardszn., ZO Joost Pancraszn., ZW Dirk Adriaanszn.
Verlaan en NW de Meer en in Sassenheim 1 morgen 350 roe in de Hellegatspolder gekomen van Grietje
Leendertszn. Buijtendijk, belend NO en NW Pieter Willemszn. Rotteveel, ZO Engel Claaszn. van
Weenen en ZO de kerk van Sassenheim, Pieter Simonszn. Elstgeest en Jan Simonszn. Buijtendijk.
96. 13-12-1714. Mutueel testament van Adriaan Simonszn. van der Son en Jan Corneliszn. Moerkerken
gebroeders van halven bedde en timmerlieden te Lisse. Langstlevende moet uitkeren aan ieder van de
kinderen zijn overleden zr Anna Simonszn. van der Son geboren aan Jan Corneliszn. Keijzer bij 25 jr al
een legaat 250 gld. Langstlevende voogd en seclusie van de weeskamer.
97. 15-12-1714. Testament van Aart Evertszn. Blaser en Maria Abrahamsdr. Voorspoed echtelieden
wonende Alphen. Langstlevende voogd of voogdes en seclusie van de weeskamer.
98. 16-12-1714. Joanna Groenauts weduwe Hendrik van Hove wonende op de Keukenhof machtigt
Heijke van Nes tot Purmerend om haar goederen omtrent Purmerend en zo in de Beemster als
Eteshemmerbraken te administreren.
99. 24-12-1714. Jan Corneliszn. Moerkerken timmerman te Lisse bij testament gepasseerd voor mij nts
op 13 deze bij wijlen Adriaan Simonszn. van der Son aangewezen tot voogd over de kinderen van wijlen
diens zuster Anna Simonsdr. van der Son geboren aan Jan Corneliszn. Keijzer met seclusie van de
weeskamer benoemt na zijn overlijden tot voogd Andries Corneliszn. Ploeg schepen van Lisse en
seclusie van de weeskamer.
100.31-01-1715. Belijtje Claasdr. van Gailwijk wonende Sevenhoven gehuwd met Bastiaan Simonszn.
Frets stelt Maarten Aalbertszn. Groeneveld wonende Nieuweveen tot voogd over haar na te laten
erfgenamen of legatarissen en minderj. uitlandige of andere toezicht behoevende erfgenamen en
seclusie van de weeskamer.
101. 31-01-1715. Maarten Aalbertszn. Groeneveld en Cornelia Claasdr. van Gailwijk echtelieden
wonende Nieuweveen benoemen de langstlevende van hun beiden tot voogd of voogdes welke de
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kinderen moet opvoeden tot 25 jr of eerder huwelijk met seclusie van de weeskamer.
102. 28-02-1715. Joan Nijman koopman te Amsterdam machtigt Mr Jacob van Ravesteijn procureur
voor de Hove van Justitie in Holland speciaal om namens hem waar te nemen voor het Hof van Holland
het proces ca Mr Pieter Fannius, Andries van Sijpesteijn, Jan Ottenszn. Schuurman en de voogden over
de erfgenamen van Ds Joannes van Duren predikant te Haarlem.
103. 28-02-1715. Hendrik Janszn. Korsten wonende Lisse gehuwd met Cornelia Hubertsdr. Heemskerk
tevoren weduwe en boedelhoudster van Cornelis Adriaanszn. de Graaf machtigt Mr Jacob van
Ravesteijn in dezelfde zaak voor het Hof van Holland contra Mr Pieter Fannius, Cornelis Ascanius van
Sijpesteijn, Andries van Sijpesteijn en de meerderj. en de voogden van de minderj. kinderen en
erfgenamen van Maarten Pauluszn. Schoter.
104. 28-02-1715. Adriana Constantia Sohier de Vermandois verhuurt Willem Adriaanszn. van der Stel
heer van Oud-en Nieuw Vosmaar en oud schepen van Amsterdam de visserij of het bevissen van de
Sandsloot of Sandvaart in Lisse voorsz. bezijden en achter Sandvliet, van de Hereweg aan de
Hillegommerbrug tot aan de Loosterkant toe, alsmede de achterste dwerssloot zoals de zandschepen die
bevaren voor 3 jr tegen voor 15 gld per jr.
105. 06-03-1715. De 1e nts wordt verzocht zich namens Hendrik Janszn. Korsten gehuwd met Cornelia
Hubertsdr. Heemskerk tevoren weduwe en boedelhoudster van Cornelis Adriaanszn. de Graaf te vinden
aan de personen of woonsteden van Frans Boon gehuwd met Maria Maartensdr. Schoter, Paulus
Maartenszn. Schoter, Jan van Gaasbeke gehuwd met Magdalena Maartensdr. Schoter, Sijvert Claaszn.
Erffort en Jan Adriaanszn. van ’s-Gravenmade als voogden over Adriaan Maartenszn. Schoter, de
voorsz. Maria, Paulus, Magdalena en Adriaan kinderen en erfgenamen van Maarten Pauluszn. Schoter
en aanzeggen dat de voorsz. Maarten Pauluszn. Schoter had verkocht en op 08-06-1700 opgedragen aan
Cornelis Adriaanszn. o.a. de beternis van een huis zijnde een herberg met boomgaard en van een huis en
erf met boomgaard daarnaast alsmede 1 morgen 200 roe land alles gelegen over de Trekvaart in de hoge
Mosvenen of in de Silk als in erfpacht uitgegeven geweest de eerste partij aan Paulus Floriszn. Schoter
om 14 gld per jr geheven en ontvangen wordende door Gerard Bikker van Swieten wegens zijn
huisvrouw, de 2e om 19 gld 6 st per jr en de 3e om 8 gld per jr beide geheven en ontvangen door Mr
Andries van Sijpesteijn, belend No de voorsz. Mr Andries, ZO de Trekweg tussen Haarlem en Leiden,
ZW de Delfweg en NW het scheid van Noordwijkerhout waarbij verkoper het verkochte had
gevrijwaard, maar dat nu Mr Pieter Fannius hem voor het Hof van Holland had gedaagd om boven die
erfpacht te betalen nog een erfpacht van 33 jr sedert 1709 tot nu toe, welke Andreas van Sijpesteijn tot
die tijd toe aan hem zou hebben betaald. Op 06-03-1715 is de insiniatie aangeboden.
106. 12-03-1715. Adriana Constantia Sohier de Vermandois verhuurt aan Jan Simonszn. Paardekoper
vader en voogd over Pieter Janszn. Paardekoper mitsgaders dezelfde Pieter beiden wonende in
Noordwijk een woning met bouwhuis, schuur, barg en 28 morgen land, waarvan onder Voorhout 23
morgen en onder Noordwijk 5 morgen gelegen in de Elstgeesterpolder laatst in huur geweest bij Hubert
Jacobszn. van der Spek gezegd Hoekman voor 348 gld per jr voor de 1e 4 jr en 425 gld voor het laatste
jaar.
107. 17-04-1715. Dezelfde als meerderj. dochter en enige erfgename van Nicolaas Sohier de
Vermandois en de enige overgebleven descendent en erfgename van Constantin Sohier de Vermandois
Ridder, baron van het Heilige Roomse rijk etc. haar grootvader die enige geïnstitueerde erfgenaam is
geweest van Jan Dragon zoon en mede erfgenaam van Maria Sohier weduwe Jacques Dragon en dat zij
heeft nagezien de rekening van de directie en administratie van Cornelis de Gijselaar wonende
Amsterdam van enige effecten tbv de erfgenamen van vrouwe Maria Sohier uit handen van de weduwe
van Rudolf van Nutteren ontvangen en ontslaat hem van zijn administratie en geeft kwijting.
108. 24-04-1715. Frederik Jacob Heereman heer van Zuidwijk verhuurt Jan Lenardszn. van der Valk
bouwman te Wateringen zijn woning genaamd Mettenrijk met bergen, schuren, karmolen, speelhuis,
hof, hooi-, weide en teelland groot ruim 30 morgen waarvan 21 morgen waarop het huis staat aan de
Kwintsheul onder Wateringen en 5 morgen min 1 hond en 3 morgen leen zijnde een kamp van 8 morgen
min 1 hond onder Monster en 7 hond mede onder onder Monster voor 4 jr tegen 300 gld voor de le 3 jr en
600 gld voor het laatste jaar alsmede elk jaar 1/4 deel van een vat beste boter.
109. 11-05-1715. Jannetje Maartensdr. Verduijn vroedvrouw weduwe van Quirin Adriaanszn.
Breroosbergen, Leentje Quirinsdr. Kerklaan huisvrouw van Pieter Jeroenszn. van Cleef, Sara
Jurriaansdr. Vreburg huisvrouw van Dirk Claaszn. van Steijn, Neeltje Simonsdr. Brero gehuwd met
Pieter Maartenszn. Haasbroek, Cornelis Pieterszn. Barnhoorn en Geertje Adriaansdr. van Hament allen
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te Lisse vanwege Reijmpje Gerritsdr. Oudshoorn meerderj. ongeh. dochterr mede wonende Lisse die
verzocht om getuigenis te geven en attesteren eerst Cornelis Pieterszn. en Geertje Adriaansdr. dat zij
omtrent vrouwendag 1715 ten huize van de requirante zijn geweest en bij dezelfde hadden gevonden
Jacob Pieterszn. Vermaas gezeid Mos knecht op de Haarlemse stal aan het stedenhuis op Halfweg in
Lisse en wel pertinentelijk gehoord en gezien hebben dat de voorsz. Jacob bekende dat hij met de
requirante vleeslijk te doen had gehad maar dat hij ze niet trouwen wilde en dat hij zich liever wilde
laten ophangen en getuigden de anderen dat op maandagnacht 06-05-1715 zij waren verzocht ten huize
van de requirante en haar hebben bijgestaan in het baren en voortbrengen van een dochter en dat zij in
barensnood had gezegd en gezworen dat Jacob Pieterszn. de vader van het kind was en dat zij na de
geboorte van het kind geen andere persoon had bekend als Jacob Pieterszn. en ook maar eens en
Jannetje, Leentje, Sara, Neeltje en Geertje dat zij op dinsdag 7-05 het voorsz. kind hadden gebracht in de
voorsz. stal op Halfweg en aangeboden aan Jacob Pieterszn. dewelke hen onthaalde op Deventer koek
en brandewijn en bekende dat hij met de requirante vleselijk te doen had gehad, doch maar eens, daarbij
voegende zo de voorsz. Jannetje, Leentje. Sara en Geertje hadden gehoord dat daarvan geen kind kon
komen alsmede dat “als de kantjes weer wat hart waren en het haar requirante weer soude lusten dat sij
dan alsoo weer bij hem kon komen” en diergelijke en andere vuile en oneerbare woorden en dat Jacob
Pieterszn. het kind niet wilde aannemen en dat zij het weer naar de moeder hadden gebracht.
110. 22-05-1715. Jan Dirkszn. van Steijn knecht van de Leidse schippers op dezelfde stal oud 40 jr en
Jannetje Jansdr. van der Wilde hekelster ongehuwde dr oud 20 jr beiden wonende onder Lisse vanwege
dezelfde Reijmpje Gerritsdr. Oudshoorn mede ongehuwde dr en mede wonende Lisse verzocht zijnde
en verklaarden waar te zijn dat op 03-08-1714 des morgen Jacob Pieterszn. Arkshoek gesegd Jacob Mos
knecht van de Haarlemse schippers met de requirante in dezelfde stal lang hebben gestoeid en omtrent 9
uur waren geraakt op de bestede in de voorsz. stal en daarop met toegedane deuren bij de andere waren
geweest tot omtrent half elf uur toe, waarna de beddedeuren open gingen en de voorsz. Jacob Pieterszn.
en de requirante van het bedde gekomen waren en Jacob Pieterszn. sedert die tijd zo tegen hen
deposanten als tegen anderen in hun bijzijn meermalen heeft bekend dat hij de requirante vleselijk had
bekend en dat zij nooit hebben gehoord dat Jacob dat heeft ontkend.
111. 22-05-1715. Jan Pieterszn. Colijn JM van Oegstgeest wonende op Rijkevoort machtigt Simon van
Douderen procureur om namens hem te verzoeken de schutting van de geboden van Maria Maartensdr.
Langeveld JD van Lisse wonende aldaar, bruid met Simon Janszn. Steenendijk JM van en wonende te
Oegstgeest, bruidegom zowel te Lisse als te Oegstgeest.
112. 23-05-1715. Cornelia Jeroensdr. Bronsgeest meerderj. ongehuwde dr, Jan Pieterszn. van Velsen
gehuwd met Catharina Jeroensdr. Bronsgeest beiden wonende Noordwijk en dochters van Elisabeth
Hugendr. van der Linden ieder voor 1/16, Pieter Janszn. Fits wonende Lisse, Jacob Dirkszn. van
Bourgoigne wonende Sassenheim gehuwd met Catharina Jansdr. Fits, Maria Jansdr. Fits meerderj.
ongehuwde dochter wonende Lisse en de voorsz. Pieter Janszn. en Gerrit Hendrikszn. Hoogkamer mede
wonende Lisse als testamentaire voogden over Anna, Jan en Huig Janszn. kinderen van Agniese
Hugendr. van der Linden ieder mede voor 1/16 en mitsdoen met elkaar voor de ene helft en nog Gerrit
Hendrikszn. voor hem zelve voor de wederhelft geïnstitueerde erfgenamen van Cornelis Hugenzn. van
der Linden en Maria Gerritsdr. Koning en nog de voorsz. Agniese Hugensdr. van der Linden mede
wonende Lisse weduwe Jan Pieterszn. Fits als lijftochterse voor 6/16e parten van haar 6 kinderen vlgs
testament gepasseerd voor Quirijn Raven te Leiden op 13-08-1683 en de acte voor mij nts van
09-04-1714 en nog dezelfde Agniese als van het Hof van Holland consent hebbende om de aandelen van
haar minderjarige kinderen in de voorsz. erfenis te mogen ontvangen vlgs het voorsz. consent van
09-04-1715 hebben gezien de testamenten van de 2 overledenen en de staten van de inboedel en voorts
de verkoopcedulen van de vaste goederen gepasseerd voor schout en schepenen van Lisse op
21-01-1715 groot 2770 gld en de boelcedulle van 28-03-1715 groot 1312 gld 11 st en de rekening van de
bedrijven die voor rekening van de boedel de bouwerij hebben waargenomen na de dood van Cornelis
Hugenszn. en nog betaald hebbende de landpachten hebben de boedel daarna gedeeld in 2 porties en is
aan Gerrit Hendrikszn. Hoogkamer toebedeeld 1 morgen 523 roe in Roversbroek aan Cornelis
Hugenszn. opgedragen op 04-05-1694, belend NO de Ringsloot van de Bedijkte Lisserpoel, ZO en ZW
Philips Doubleth en NO de Broekweg tegen 525 gld en elke helft bedraagt 2400 gld 11 st 8 penningen,
1/8 van de helft 326 gld 6 st.
113. 23-08-1715. Willem Adriaanszn. van der Stel heer van Oud en Nieuw Vosmaer eigenaar van de
hofstede en 20 morgen 200 roe land in Oost- of Merenduinse polder merendeel in Lisse en een deel in
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Vennip ter eenre, Adriana Constantia Sohier de Vermandois eigenaresse van 10 morgen 60 roe en Pieter
Janszn. Langeveld wonende Hillegom eigenaar van 5 morgen 440 roe beiden in de voorsz. polder ter
andere en de secretaris van Alkemade Jacobus van Santen namens Thomas van Wassenaar heer van
Alkemade bezitter van de verdere morgentalen in de voorsz. polder als 7 morgen 255 roe maken een
overeenkomst betreffende de verplaatsing van de molen van de gemelde polder en de regeling daarvan.
114. 10-09-1715. Anna Dirksdr. ’s-Gravenmade weduwe Laurens Pieterszn. Fits machtigt Simon van
Douderen procureur te Leiden in het proces ca Pieter Antoniszn. de Baar gehuwd met Cornelia Jansdr.
Gardijn voor het gerecht van Hillegom.
115. 15-09-1715. Anna Doulers 33 jr keukenmeid, Bartole Doulers JD 30 jr en Philips Erpenbek
tuinman 25 jr allen wonende Lisse attesteren tvv de naaste vrunden van Marcus van Weerd wonende
Amsterdam dat op zondag 08-09-1715 ’s-morgens op de hofstede van Willem Adriaanszn. van der Stel
was gekomen Marcus van Weerd gehuwd met Cornelia van der Stel en deze heeft in razernij de deur van
het huis aan stukken geslagen en de ruiten vernield.
116. 15-09-1715. Testament van Maria Hubertsdr. Geel JD wonende Lisse benoemt tot enig erfgename
haar moeder Dirkje Jansdr. van der Chijs.
117. 15-09-1715. Jurriaan Geraards 41 jr. Hendrik Hartjens en Pieter Noet ieder ca 30 jr allen wonende
Lisse attesteren tvv de naaste vrunden van Marcus van Weerd wonende Amsterdam die onzinnig was,
zich inbeeldende dat de hofstede van Willem Adriaanszn. van der Stel van hem was en o.a. zeggende dat
hij de Messias was en hebben van Weerd de andere morgen met de karos van Van der Stel naar
Amsterdam gebracht.
118. 16-09-1715. Cornelis Ruttenzn. Capiteijn 43 jr wonende Langeraar, Pieter Pieterszn. Snip 32 jr
wonende Oude Wetering, Jan Gijsenzn. van der Vennip beiden oud 37 jr wonende onder Amsterdam,
Claas Corneliszn. van der Stam 29 jr, Frederik Pieterszn. Snip 22 jr beiden wonende Vriesekoop, alle 5
arbeiders nu wonende Lisse en Cornelis Gerritszn. Berendrecht 42 jr mede wonende Lisse attesteren tvv
de naaste vrunden van Marcus van Weerd wonende Amsterdam dat deze Marcus gehuwd met Cornelia
van der Stel dr van Willem Adriaanszn. van der Stel en verder zoals vermeld in de vorige akte.
119. 10-10-1715. Mr Gerard Bikker van Swieten machtigt Simon van Douderen nts en procureur te
Leiden om voor de Hoge Vierschaar alhier waar te nemen het proces ca Willem Hendrikszn. van
Leeuwen bakker te Hillegom.
120. 10-10-1715. Dezelfde machtigt dezelfde in het proces van de Hoge Vierschaar van de dorpen ca
Jan Hermanszn. van Son bakker te Hillegom.
121. 05-11-1715. Andries Corneliszn. Ploeg zout en zeepkramer 56 jr wonende Lisse attesteert tvv Jan
Schouten pachter van de impost op zou etc. over de stad Haarlem dat hij gedurende het seizoen ingegaan
zijnde 01-04-1715 geen zout heeft gekocht of ingeslagen van Cornelis van der Meer grossier in zout en
zeep te Haarlem.
122. 11-11-1715. Adriana Constantia Sohier de Vermandois en Meijnard Hugenzn. van Beijeren
bouwman te Lisse komen overeen dat de huur van de woning en 26 morgen land vlgs ceel van
18-09-1714 met het lopende jaar zal ophouden en zij verhuurt hem nu de huismanswoning annex de
huize Sandvliet in de Oostgeest in het Oosteinde van Lisse als huis, schuur, barg en 35 morgen 410 roe
als 10 morgen in de Oostgeest, nog 9 morgen afgezand aldaar en in de Oost- of Lissebroekerpolder 16
morgen 300 roe voor 10 jr voor 770 gld per jr.
123. 20-12-1715. Warbout Jurriaanszn. Vreburg laatst weduwnaar van Hubertje Cornelisdr. Alkemade
en daarvoor van Grietje Cornelisdr. Erffort vlgs akte van vertichting geasseerd voor schout en
schepenen van Lisse van 30-04-1709, vader en voogd over Grietje op 16-03-1715 5 jr en Catharina 5
maanden en 26 dagen verwekt bij Hubertje ter eenre en Adriaan Corneliszn. van Alkemade en Hendrik
Pieterszn. Arkshoek omen en bloedvoogden de 1e en 3e alhier en de 2e te Sassenheim wonende komen
overeen dat de vader de kinderen zal opvoeden tot hun mondigen dage of eerder huwelijk en dan aan elk
200 gld uitkeren en elk de helft van de gouden ringen etc. Vader behoudt de rest waaronder een huis en
erf met 27 roe land aan hem opgedragen op 20-05-1692 en 07-11-1708, belend NO Jan Bekke, ZO de
navolgende partij, ZW de Abdij van Leeuwenburg en NW de Hereweg en 300 roe land in de Poelpolder
zijnde de helft van een kroftje hem opgedragen op 07-05-1712 daarvan de wederhelft toekomt aan Jan
Bekke, belend NO de voorsz. Jan Bekke, ZO en ZW de voorsz. Abdij en NW de vorige partij en de
Hereweg.
124. 27-11-1715. Mr Gerard Bicker van Swieten machtigt Simon van Douderen in het proces ca Gerrit
Aalberszn. van Veen meelverkoper tot Warmond gegijseld op ’s-Gravensteen te Leiden.
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125. 29-11-1715. Jan Gerritszn. van Spronsen timmerman te Leiden voogd vlgs acten van voogdij de
ene verleden voor schout en schepenen van Hoogmade op 15-07-1688 en de andere door Alijd en
Weijntje Rippertsdr. Ledenburch vlgs hun testament verleden voor Dirk Camper nts te Leiden op
26-04-1687 over de fidei-commissaire goederen en Lenard Lenardszn. Droog scheepmaker wonende
Schipluiden gehuwd met Eva Cornelisdr. dochter van Corneliss Pieterszn. en Cornelia Rippertsdr.
Ledenburch welke Cornelia mede erfgename onder fidei-commis is geweest van Aaltje en Meynertje en
de 2e comparant heeft kinderen bij zijn overleden vrouw als Magtelt, Cornelia, Maria en Helena. De
mede voogd is overleden te weten Joannes van Oortegem en hij benoemt nu de voorsz. 2e comparant in
diens plaats.
126. 30-11-1715. Testament van Jan Pieterszn. van der Mark oud schepen en steenbakker te Alphen
weduwnaar van Maria Pietersdr. Liswegen. Hij benoemt tot enig erfgenaam zijn zoon Jacob Janszn. van
der Mark met plaatsvervulling voor de ene helft en het kind of de kinderen van zijn overleden zoon
Pieter Janszn. van der Mark voor de wederhelft. Voogden zijn zoon Jacob, Cornelis Adriaanszn. van der
Saal de jonge en Cornelis Bouwenszn. Verhoeff.
127. 11-12-1715. Jannetje Gerritsdr. Berendrecht weduwe van Hendrik Adriaanszn. Spitsbergen 48 jr
wonende Lisse attesteert tvv Willem Adriaanszn. van der Stel dat zij op 08-12-1715 gehoord heeft een
gerucht dat haar zoon Gerrit een plank had gehaald uit de schuur van het huis van Lidia Bake in de
Oostpolder bewoont achter bij Antonius Mauritszn. van Ede en Maria Mattheusdr. Verpijn en dat
Antonius daar over schold en dreigde dat hij den donder wel hebben zoude en hem leren zou planken uit
de schuur te halen.
129.28-12-1715. Mutueel testament van Jacob Ottenszn. Cranenburg ambachtsbewaarder, kerkmeester
en oud burgemeester van Lisse en Aagje Jansdr. Broer echtelieden. Zij hadden aan hun zoon Otto ten
huwelijk 700 gld gegeven alsmede een uitzet en zij heeft Lenard Willemszn. Oote zoon van Aagje en
Willem Gerritszn. Oote zijn vaderlijk bewijs verstrekt als legitieme portie 700 gld en een uitzet. Otto
Jacobszn. kan het huis in het dorp kopen waarin een bakkerij voor 4000 gld, doch moet dan hun dr
Baartje zolang deze ongehuwd blijft 40 glden per jr verstrekken gedurende haar leven.
H.J.v.d.Waag
Spijkenisse, april 2002.
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