NOTARIEEL ARCHIEF VAN LISSE
Notaris Jacob van Dorp
Inv.nr. 5314
bewerkt door
H.J. v.d. Waag.

Van dit deel dat de periode beslaat van 1716 en 1717 zijn de bladzijden niet genummerd, doch slechts de
akten en wel van 1 t/m 53.
Het deel is voorzien van een eigentijdse index. De bewerker heeft - zoals gebruikelijk- getracht een
zelfde schrijfwijze aan te houden, zulks ivm de indexering. Voor de juiste schrijfwijze raadplege men
het originele register.
1. 26-01-1716. Meijnard Huigenszn. van Beijeren weduwnaar Claasje Adriaansdr. van Leeuwen vader
en voogd over Catharina geb. 10-05-1706 voor hem zelve ter eenre en Dirk Adriaanszn. van Leeuwen en
Cornelis Huigenszn. van Beijeren omen en bloedvoogden ter andere, wonende de eerste 2 comparanten
te Lisse en de derde te Schalkwijk. Het moederlijk bewijs bestaat uit een aantal met name genoemde
gouden- en zilveren sieraden en gebruiksvoorwerpen.
2. 22-02-1716. Aart Hendrikszn. van Bouten kuiper te Lisse en Pieter Hendrikszn. van Bouten koopman
te Koudekerk daarvan de eerste schuldig is aan Jan Jacobszn. Naardenburg bouwman te Lisse 199 gld 19
st 8 p. Geroyeerd 31-10-1719.
3. 03-03-1716. Adriana Constantia Sohier de Vermandois verhuurt Lenard Gerritszn. van Duijkeren
wonende Voorhout een woning als bouwhuis, schuur en berg met 15 of 16 morgen teel-, wei- oof
hooiland gelegen in Voorhout naast de woning in de Elstgeester- en blauwe polder laatst verhuurd aan
Pieter Janszn. Paardekoper, voor 6 jr, het eerste jaar het huis voor 6 gld en de landen tegen 6 gld de
morgen en dus voor 158 gulden per jr.
4. 05-03-1716. Aris Dirkszn. Koij smid en Geertje Willemsdr. Bos echtelieden wonende Nieuweveen
benoemen de langstlevende van hen tot voogd of voogdes en seclusie van de weeskamer.
5. 20-03-1716. Adriaan Corneliszn. de Graaf wonende Noordwijk en Hendrik Janszn. Korsten en
Cornelia Hubertsdr. Heemskerk echtelieden wonende Lisse, de 1e comparant schuldig aan Claas, Mees
en Anna minderjarige kinderen van Pieter Corneliszn. Alkemade en Maria Meesdr. 500 gld hem
uitgereikt door de voogden Warbout Jurriaanszn. Verburg, Hendrik Pieterszn. Arkshoek, Adriaan
Corneliszn. Alkemade en Willem Kerkvliet waarvoor het echtpaar Korsten borg staat.
6. 23-03-1716. Geertje Maartensdr. Kleijpoel wonende Lisse weduwe eerst van Pieter jonge Claas van
Steijn en laatst van Jacob Janszn. Erffort prelegateert haar zoon Claas Pieterszn. van Steijn 1/4 van een
huis en erf groot 82 roe gelegen in de Oostpolder in het Oosteinde van Lisse daarvan hem 3/4 toekomt
vlgs de akte van vertichting voor mij nts verleden op 11-10-1695, belend NO Hendrik Hendrikszn. van
Hament, ZO Simon Janszn. de Graaf en Jan Maartenszn. Kleijpoel, ZW de testatrice en NW de Hereweg
en voorts zoveel aan geld als haar andere zoon Cornelis Jacobszn. Erffort of deszelfs voogden uit kracht
van de vertichting voor mij nts verleden van 07-10-1703 verhalende over de vermindering van de
waarde van haar aandeel in 1 morgen land in Floris Schouten Vrouwenpolder in Sassenheim, haar en
haar zoon Cornelis Janszn. Erffort aanbedeeld uit de boedel van Jannetje Jacobsdr. van Warmond in
haar leven gehuwd met Jan Corneliszn. Erffort grootmoeder van vaderszijde van Cornelis gepasseerd
voor nts Melchior van Kleijnenberg te Haarlem op 21-05-1703, belend NO de Sassenheimer sloot, ZO
de Vlietsloot, ZW de Sassenheimer beek en NW Pieter en Dirk Elstgeest, willende dat haar aandeel na
haar overlijden aan haar zoon Cornelis toevalt.
7. 26-03-1716. Elisabeth Hoofman gehuwd met Pieter Colaard wonende op Berkhout onder Lisse
attesteert tvv Mr Maarten Adriaan van Sijpesteijn raad en oud schepen van Alkmaar gehuwd geweest
met Margaretha Helena van Kaldenbag dat zij op 18-09-1715 is geweest op Meerlust van de baljuw
Sijpesteijn bij de voorsz. Mr Maarten met nog andere vrouwen om te helpen bij de verlossing van de
vrouw van Mr Maarten van een dochter en dat kort na de geboorte de moeder was overleden.
8. 11-05-1716. Dirk Jochemszn. Stellingwerve turfdrager in den Haag en baljuwsbode van
Noordwijkerhout, Lisse, Voorhout en Hillegom schuldig aan Herman Andrieszn. Tijdeman welgeboren
man en winkelier te Lisse 120 gulden over geleverde winkelwaren en tot meerdere zekerheid beloofde
1

Dirk het turfdragen te laten bedienen door Gerrit Wouterszn. en de opbrengst van 7 gld 10 st per
kwartaal aan de schuldeiser te transporteren.
9. 1-06-1716. Abraham Clase Schout Jannen schipper en winkelier te Aalsmeer schuldig aan Cornelis
Hendrikszn. Domhof winkelier te Lisse 500 gld waarvoor een met name genoemd aantal roerende
goederen wordt overgedragen welke hem weer in bruikleen wordt verstrekt.
10. 08-06-1716. Cornelis Adriaanszn. van der Saal oud burgemeester en schepen alhier met wijlen Claas
Verweij, Adriaan Aalbertszn. van den Bos en Jacob Ottenszn. Kranenburg gestelde executeurs van het
testament en voogden over de minderj. en administrateurs van de boedel van Syberig van der Horst
laatst weduwe van Ds Thomas ter Welburg met seclusie van de weeskamer gepasseerd voor mij nts op
20-11-1701 en benoemt ipv de overledene Lenard Willemszn. Oote.
11. 20-06-1716. Mutueel testament van Willem Adriaanszn. van Leeuwen en Maria Dirksdr. van
Leeuwen echtelieden wonende Alphen. Zij vernietigen alle voorgaande testamenten en speciaal dat van
04-06-1712 gepasseerd voor Justus Gerstekoorn te Leiden. Na overlijden van de langstlevende zal de
boedel in twee helften worden gedeeld en wel de ene helft tbv Claas Adriaanszn. van Leeuwen, Adriaan
Matthijszn. van Leeuwen, Dirk Matthijszn. van Leeuwen en Jannetje Matthijsdr. van Leeuwen elk voor
1/4 met aanwas indien iemand van hen zonder nakomelingen kwam te overlijden en uit welke helft moet
worden uitgekeerd 60 gld aan de kinderen van Jacob Adriaanszn. van Leeuwen en 50 gld aan de
kinderen van Maria Adriaansdr. van Leeuwen en de andere helft gaat naar Jan Dirkszn. van Leeuwen en
Maria Cornelisdr. van der Willik met plaatsvervulling waaruit als legaat moet worden uitgekeerd aan
Jacob Dirkszn. van Leeuwen 2 zilveren ducatons en op de mondige of trouwdag aan de kinderen van
Maria Jansdr. van Leeuwen en van Gijsje Jansdr. van Leeuwen die 2 staken elk 50 gld. Zij benoemen na
de dood van de langstlevende tot voogden Claas Adriaanszn. van Leeuwen en Jan Dirkszn. van
Leeuwen beiden voornoemd en Gerrit Hendrikszn. van der Aa met seclusie van de weeskamer.
12. 22-06-1716. Thomas Walraven baron de Wassenaar en Margaretha Alexandrina Baronesse de
Lynden heer en vrouwe van Alkemade etc wonende op Meerburg te Lisse stellen tot voogden over hun
minderj., uitlandige of ander toezicht behoevende kinderen de langstlevende van hen en Antoni baron de
Lynden haar vader.
13. 04-07-1716. Mutueel testament van Cornelis Gijsbertszn. Kleijnenbreugel schoolmeester en koster
te Lisse en Catharina Arendsdr. Kleijnenbreugel echtelieden en stellen hun eventuele kinderen in de
legitieme. Ouders van de testateur leven nog. Langstlevende voogd of voogdes en seclusie van de
weeskamer.
14. 10-07-1716. Testament van Dirkje Jacobsdr. van der Mark wonende Lisse weduwe en
boedelhoudster 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, Jacobus
Maartenszn. van ’t Hoog of Joannes Maartenszn. van ’t Hoog van de anderen mochten afvorderen enige
collatie of inbreng van goederen bij hen voor haar overlijden genoten en dat zij haar dochter en zoon
Joannes bij hun huwelijk een eerlijke uitzetten had verstrekt en wil dat Jacob nog ongehuwd vooraf uit
haar nalatenschap zal nemen 160 gld; zij legateert Maarten zoon van haar zoon Joannes 100 gld en
benoemt haar kinderen tot erfgenamen met plaatsvervulling.
15. 11-07-1716. Willem Adriaanszn. Steenvoorden en Catharina Cornelisdr. Sandvliet echtelieden
wonende in de Kaag onder Alkemade en Geertje Florisdr. Heemstede wonende Voorhout weduwe van
Adriaan Willemszn. Steenvoorden moeder van de 1e comparant. Mutueel testament van het echtpaar
hetwelk zijn moeder in de legitieme stelt tegen 40 gld. Langstlevende voogd of voogdes en benoeming
tot toeziende mede voogd van zijn broer Floris Adriaanszn. Steenvoorden en oom Jacob Pieterszn.
’s-Gravendijk, en door de testatrice van haar zwager Cornelis Gerritszn. en haar oom Cornelis
Hugenszn. Seclusie van de weeskamer. De moeder is tevereden met haar legitieme.
16. 27-07-1716. Maarten Hugenszn. Langeveld bouwman te Lisse benoemt tot voogden Cornelis
Simonszn. Hofland wonende Rijnsburg, Lenard Janszn. Erffort wonende Voorhout zijn zwagers en
Simon Janszn. Groenendijk wonende Oegstgeest zijn schoonzoon en seclusie van de weeskamer.
17. 03-08-1716. Adriaan Huibertszn. van den Bos 46 jr en Herman Janszn. Houthof 38 jr beiden
arbeiders wonende onder Hillegom attesteren van Jan Ophal tuinder wonende Lisse op Venenburg dat
zij op 21-07-1716 zijn geweest op het plein van het huis Venenburg daar mede waren de requirant en
Maria huisvrouw van Willem van Spyk gegageerd ruiter mede wonende op Venenburg en dat Maria de
requirant toen uitschold voor een duvelse boef.
18. 23-08-1716. Mutueel testament Pieter Corneliszn. Wijkerheld vlasser en Maria Claasdr. van der

2

Vogelstruijs echtelieden wonende Lisse. Als de langstlevende hertrouwt of ongehuwd overlijdt moet bij
hertrouwen als legaat aan de vrunden van de eerststervende 25 gld en bij overlijden na aftrek van de
doodschulden de boedel in 2 helften worden verdeeld en seclusie van de weeskamer.
19. 25-09-1716. Jan Dirkszn. Klinkenberg oud schepen 40 jr, Cornelis Janszn. Onnosel gezworen bode
52 jr, Claas Joriszn. Rode chirurgijn 68 jr en Otto Jacobszn. Cranenburg bakker 26 jr allen wonende
Lisse attesteren tvv Cornelis Franszn. Kok president schepen en vlasser dat op 15 dezer de deposanten
met de requirant en Jan Jacobszn. Naardenburg bouwman alhier zijn geweest ten huize van Cornelis
Onnosel voorsz. en dat de requirant en Naardenburg in gesprek kwamen over koop en verkoop van
lijnzaad en dat zij te lof en te bod waren geweest en dat Naardenburg van de requirant had gekocht 150
zakken lijnzaad tegen 6 gld per zak en dat het hier in Lisse gebruikelijk is dat als er lijnzaad per zak
wordt verkocht zonder bijgevoegde conditie dat het dan gaat om Haarlemse zakken en gereed geld.
20. 11-10-1716. Paulus Maartenszn. Schooter en Gerritje Cornelisdr. de Graaf echteieden wonende
Leiden, Gerrigje dr van Cornelis Adriaanszn. de Graaf en Cornelia Hubertsdr. Heemskerk nu gehuwd
met Hendrik Janszn. Korsten wonende Lisse schuldig aan Hendrik Janszn. Korsten voorsz. 1968 gld
wegens geleend geld.
21. 23-10-1716. Pieter Corneliszn. van der Bent schipper van Lisse op Rotterdam 40 jr attesteert tvv
Aagje Jansdr. Broer bakster weduwe van Jacob Ottenszn. Cranenburgh en Pieter Lenardszn. van der Bijl
bakker beiden wonende Lisse dat op de dinsdag van de Lisser kermis 1716 geweest zijnde 06-10-1716
tussen 7 en 8 uur Cornelis Pieterszn. van der Meer stiefvader van Jacob Vrankenzn. Kats was geweest
op de werf van de deposant waar deze met Van der Meer over het weer heeft gesproken en “sy beyde
geoordeeld hadde ende geseyd, dit is voor Jacob Vrankenzn. een leggert”.
22. 24-10-17165. Joris Corneliszn. Langeveld 54 jr, Jurriaan Hendrikszn. Koot 21 jr, Jan Dirkszn.
Klinkenberg 70 jr, Dirk Lenardszn. van Sevenhuysen 70 jr en Matthijs Hubertszn. Erffort 54 jr
attesteren tvv Cornelis Pieterszn. van der Meer dat het schip o.a. tarwe vervoerde.
23. 1716. Kwestie tussen Aagje Jansdr. Broer bakster weduwe van Jacob Ottenszn. Cranenburg met
haar zoons Lenard Willemszn. Oote en Otto Jacobszn. Cranenburg en Pieter Lenardszn. van der Bijl
mede bakker alhier elk voor hun aandeel ter eenre en Cornelis Pieterszn. van der Meer schipper
instaande voor zijn zoon Jacob Vrankenzn. Kats mitsgaders nog de voorsz. Kats ter andere betreft
schade aan 6½ last tarwe op 06-10-1716 in Amsterdam geladen in een ykerschip lang 48 voet en wijd 9
voet drie duim gevoerd door Jacob Frankenzn. Kats voorsz. om te brengen naar Lisse als 5 last voor
Aagje Broer en 1½ last voor Pieter Lenardszn. van der Bijl en ten zelfde dage voor de Saardammer ton
in het Y gezonken. Zij komen overeen dat door Dirk Maartenszn. uyt den Hemel of een ander neutraal
persoon het overige van de tarwe uit de yker zal worden gelost en gedroogd tot de verkoop toe waarvan
de opbrengst zal worden verdeeld in de verhouding 10/13 en 3/13.
24. 26-10-1716. Mutueel testament van Cornelis Willemszn. Kruijff van Wijk tuinder en Hubertje
Willemsdr. Bronsgeest echtelieden wonende Lisse. De langstlevende moet betalen aan Lenard
Gerritszn. Brero zoon van Gerrit Lenardszn. Brero en haar overleden dochter Cornelia Cornelisdr. van
Wijk desselfs legitieme portie zoals kleinkinderen in de boedel van grootouders competeren, waarin
begrepen 400 gld welke zij aan hun overleden dochter hebben aangeteld tot aankoop van een huis en erf
in Lisse aan de Lageweg door Gerrit Lenardszn. thans bewoont.
25. 27-11-1716. Mutueel testament van Ds Jacob Love predikant te Nieuweveen en Susanna van
Leeuwarden echtelieden. Zij vernietigen hun huwelijksvoorwaarden gepasseerd voor Isaak Beukelaar
nts te Amsterdam van 25-02-1716. Kinderen de legitieme portie, langstlevende kinderen opvoeden tot
25 jr of eerder huwelijk. Ouders man Regnerus Love en Maria Oosterling leven nog. Seclusie van de
weeskamer.
26. 12-12-1716. Adriana Constantia Sohier de Vermandois verhuurt Willem Janszn. Langeveld een
woning met schuur en berg alsmede 16 morgen 200 roe land in het Oosteinde van Wassenaar en 3
morgen 400 roe onder Voorschoten aan de Papenweg voor 10 jr, de eerste 6 jr voor 300 gld per jr en de
laatste 4 jr tegen 325 gld per jr.
27. 23-12-1716. Leuntje Joostendr. van Diest weduwe Frans Aalbertszn. Kroon met Claas de Wit haar
gekoren voogd, Jan Floriszn. op ’t Meer meerderj. en Jan meerderjarige zoon van Willem Joostenzn. van
Diest, Claas de Wit voogd over Floris Floriszn. en Florisje Florisdr. minderj. kinderen van wijlen Floris
Janszn. op ’t Meer en Anna Joostendr. van Diest, Cornelis Joostenzn. van Diest, de voorsz. Claas de Wit
en Simon Pieterszn. van Bourgogne als voogden over de minderj. kinderen van Willem Joostenzn. van
Diest, Willem Janszn. Molesteeg mev van Catharina Joostendr. van Diest, Hendrik Janszn. Molesteeg
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mev van Maria Joostendr. van Diest en Claas de Wit voorsz. in huwelijk gehad hebbende Petronella
Joostendr. van Diest en als vader en enig erfgenaam van zijn kind en nog als tegenwoordig gehuwd met
Cornelia Jansdr. Wijckerheld weduwe en erfgename van Simon Joostenzn. van Diest, wonende behalve
Claas de Wit die te Haarlem woont allen te Hillegom, kinderen en enige erfgenamen van Joost
Corneliszn. van Diest en Cornelia Willemsdr. van Velsen, beiden overleden Hillegom, als laatste
Cornelia Willemsdr. op 18-08-1693. De boedel is lang geleden gescheiden en wel aan Leuntje, Anna,
Cornelis en Willem Joostenzn. met hun vieren een huis en erf met 8 morgen wei- of tuinland aan de
Hillegomse beek in de Elstbroekerpolder als 2 morgen in Hillegom en de rest in de Vennip, belend NO
de voorsz beek, ZO de Meer, ZW juffr. van Grieken c.s. en NW de Hereweg en nog een huis en erf alhier
in Hillegom, belend NO Jan Pieterszn. Vlaanderen, ZO Willem Maartenszn. ’s-Gravenmade, ZW de
Pastoorslaan en NW de voorsz. Willem ’s-Gravenmade; aan Catharina Joostendr. 3 morgen land in de
Vennip in de Oostbroekerpolder, belend NO Adriaan Willemszn. Erffort, O en ZO de voorsz. Meer, Z
en ZW de Elstbroekerlaan en NW de erfgenamen van Nicolaas Valk; aan Maria Joostendr. 2 morgen
400 roe land in de Elstbroekerpolder, belend NO en NW de Elstbroekerlaan, ZO de erfgenamen van Jan
Willemszn. van Velsen, ZW juffrouw Egman en W juffrouw van Grieken; aan Petronella Joostendr. van
Diest 2 stukjes weiland tezamen 2 morgen in de Vennip, belend NO de Vossenlaan, ZO en NW de
voorsz. Claas de Wit en ZW de Leek; 1 morgen gelegen alhier in de Elstbroekerpolder, belend NO de
Elstbroekerlaan, ZO de voorsz. Leuntje Joostendr., ZW Mr Jan Six en NW Mr Joan van Groenhout;
Simon Joostenzn. 3 morgen wei- of tuinland in de Vennip in de Elstbroekerpolder, belend NO de Abdij
van Rijnsburg, ZO de Molensloot, ZW de voorsz. Groenaut en de Elstbroekerlaan en NW de
erfgenamen van de voorsz. Willem Joostenzn.; aan Catharina, Maria, Petronella en Simon Joostenzn.
tezamen een huis en erf in het dorp genaamd de Hoge Werf, belend NO de diaconie van Hillegom, ZO
de Hereweg, ZW Wijnand Mens en NW de Grafelijkheid.
28. 06-01-1717. Lenard Lenardszn. van der Laan wonende aan de Delfweg bij Halfweg schuldig aan
Hendrik Janszn. Korsten wonende mede aan de Delfweg en aan de Trekvaart tussen Haarlem en Leiden
100 gld wegens huishuur, waarvoor hij vee en genoemde roerende goederen overdraagt.
29. 17-01-1717. Aagje Pietersdr. van Beijeren weduwe Pieter Hugenzn. Bronsgeest moeder en voogdes
over Grietje die op 29-03-1716 3 jr was en Pietertje op 09-02-1717 1 jr haar kinderen met Cornelis
Aartszn. Heemskerk haar bruidegom als haar gekoren voogd ter eenre mitsgaders Huig Willemszn.
Bronsgeest als grootvader en Jan Maartenszn. Kleijpoel oom en bloedvoogden ter andere allen wonende
Lisse komen overeen dat moeder de kinderen zal opvoeden tot mondigen dage of eerder huwelijk en dan
boven de uitzet zal uitreiken elk 75 gld.
30. 03-02-1717. Jan Bekke wonende Lisse borg tbv Pieter Adriaanszn. Geel tot indemniteit van
alhetgeen Geertruid Jochemsdr. minderj. dochter van wijlen Jochem Dirkszn. Stellingwerve bij Wijve
Jansdr. van der Schaaf uit hoofde van de voorsz. Geels voogdij en hem van alles te bevrijden en niet
alleen van het gedogen van de opdracht van een huis en erf gekomen van Jochem Dirkszn. in de
Oostgeest in het oosteinde van het dorp aan Willem Joostenzn. Slootman maar ook van alles dat daarna
zou volgen.
31. 07-02-1717. Maria Claasdr. van Egmond 78 jr gehuwd met Rijk Quirinszn. Langeveld wonende
Lisse en Alijd Claasdr. van Egmond 76 jr eerst weduwe van Bartholomeeus Janszn. van Velsen en nu
gehuwd met Willem Dirkszn. van der Mij wonende Noordwijk attesteren tvv Simon Simonszn.
Berkhout wonende Catwijk op de Rijn dat zij zeer wel weten dat haar deposanten overgrootvader Mees
Doeszn. o.a. had nagelaten twee zonen de ene haar grootvader van moederszijde Adriaan en de andere
Gerrit en dat deze Gerrit o.a. had nagelaten een dochter Maria die gehuwd is geweest met Quirin Janszn.
en nagelaten had een dochter Grietje Quirinsdr. die gehuwd is geweest met Simon Pieterszn. van
Swieten die had nagelaten Maria Simonsdr. van Swieten de moeder van de requirant; dat zij alle
personen tot Maria Gerrit Doese opwaarts incluis hebben gekend.
32. 25-02-1717. Geertje Willemsdr. Moerkerken weduwe van Gerrit Jacobszn. Kroon en nu ook van
Pancras Joriszn. van der Kluft beiden overleden te Lisse machtigt haar zoon Cornelis Gerritszn. Kroon
mede wonende Hillegom om te compareren voor het gerecht van Alkemade en daar namens haar op te
dragen aan Willem Adriaanszn. van der Stel de navolgende landen op Abenesse in Alkemade aan de
voorsz. Pancras opgedragen op 30-09-1700 en aan haar bij scheiding onder de hand op 26-04-1714
aanbedeeld als de Tonnecamp groot 1 morgen 400 roe daarvan is 1 morgen leenland van Oud Alkemade,
belend NO de grote Meer, ZO de Hoge Heemraden van Rijnland en ZW en NW de Kagermeer en
Engelenland groot 2 morgen 400 roe daaronder 300 roe leenland van het zelfde huis, belend ZO de kooi
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van de heer van Alkemade, Z en NW de Kagermeer en N dezelfde Hoge Heemraden, te verongelden
voor 4 morgen 108 roe met welke 2 percelen haar zoon verlijd is volgens brieven van investituur van
22-09-1713.
33. 21-03-1717. Jan Huigenszn. Moerkerken gerechtsbode van Hillegom en Dirk Jochemszn.
Stellingwerve dienaar der justitie van de heer Mr Gerard Bicker van Swieten baljuw van Lisse etc.
attesteren tvv Jan Schouten c.s. pachter van de impost op het gemaal te Haarlem dat zij op order van
Abraham Rijkaart collecteur van de voorsz. pachters te Hillegom in dec. 1716 hebben getracht Arnoldus
Barneveld zoon van Cornelis Barneveld molenaar te Hillegom te apprehenderen en gevangen te nemen
en dat de voorsz. Barneveld op de vlucht en weggelopen was, dat zij daarna nog diverse malen naar deze
Arnold hebben gezocht maar hem niet konden vinden en dat zij hebben gehoord dat hij naar Dordrecht
was vertrokken.
34. 29-03-1717. Lenard Gijszn. Rietbroek wonende Hillegom weduwnaar van Cornelia Barthoutsdr.
van Noord ter eenre en Lenard Corneliszn. Hillenaar wonende Wassenaar oom van moederszijde en
IJsbrand Corszn. van der Drift wonende Warmond oud-oom en zulks bloedvoogden over Gijsbert oud
geweest 7-01-1717 13 jr, Pieternella oud geweest 25-11-1716 10 jr en Cornelia oud geweest 16-11-1716
9 jr ter andere. Vader zal de kinderen opvoeden tot 25 jr of eerder huwelijk en dan uitkeren 6 gld. De
boedel is onder de 1000 gld.
35. 24-04-1717. Jeroen Corneliszn. de Vlieger is door Maria Blok weduwe van Lucas Pieterszn. van
Beek vergund alle precario van het huis in de Poelpolder in Lisse voor deze door hem in huur bezeten
daar te mogen verblijven met vrouw en kinderen tot kerstmis laatstleden en daarenboven ook andere
voordelen aan hem zijn overgelaten en door hem genoten mits dat hij het land en huis naar behoren zou
opleveren en dat door Jeroen na mei 1716 geen huur meer is betaald en sedert dien ook verscheidene
zaken zijn voorgevallen en door Jeroen gepleegd of verwaarloosd welke de verhuurster zeer mishagen.
Zij verzoekt de 1e nts met getuigen naar de verblijfplaats van Jeroen te gaan en hem aan te zeggen dat hij
voor maandag 26-04-1717 vertrokken moet zijn met zijn gezin en dat vanwege het huisgezin van
Cornelis Aartszn. Heemskerk onlangs getrouwd met de weduwe van Pieter Huigenszn. Bronsgeest.
36. 30-04-1717. Cornelis Adriaanszn. van der Saal de jonge oud burgemeesters en tegenwoordig
schepen gehuwd met Maria Maartensdr. van ’t Hoog en Jacobus en Joannes Maartenszonen van ’t Hoog
allen wonende Lisse kinderen en enige erfgenamen van Maarten Dirkszn. van ’t Hoog en Dirkje
Jacobsdr. van der Mark beiden z.g. vlgs testamenten de laatste gepasseerd op 10-07-1716 voor mij nts.
delen de boedel. Jacob ontvangt eerst 160 gld voor zijn uitzet en de 3e comparant als vader en voogd van
zijn zoon Maarten het legaat van 100 gld en delen daarna toe aan Cornelis van der Saal eerst alleen een
erf gelegen langs de Hereweg in de Poelpolder zijnde een gedeelte van hetgeen Maarten Dirkszn. was
opgedragen op 02-05-1685 lang 36½ voet en breed 24 voet daarop een loods is getimmerd, belend NO
en ZO de rest van het erf, ZW Cornelis Adriaanszn. voorsz. en NW de Heerweg; aan Cornelis van der
Saal en Jacobus van ’t Hoog tezamen een obligatie tlv het gemene land ten comptoire Leiden van 1483
pond op open naam van 01-10-1687 aan Dirkje Jacobsdr. van der Mark getransporteerd op 21-12-1691,
1 morgen 330 roe land gelegen in Lisserbroek in ’s-Gravenbent aan Maarten Dirkszn. van ’t Hoog
opgedragen op 22-04-1681, belend NO Joanna Groenauts weduwe Hendrik van Hove en de Kerk van
Lisse met n.i. en ZO dezelfde Groenauts, ZW Maria Blok weduwe Laurens van Beek en NW de vrouwe
van Warmenhuizen, een huis en de rest van het erf in de Poelpolder, belend NO Jacob Antoniszn. van
Egmond en Claas Joriszn. Rode, ZO Jan Bekke, ZW de voorsz. van der Saal en NW dezelfde en de
Hereweg en aan Jacobus van ’t Hoog alleen een obligatie van 300 gld gepasseerd door Pieter
Hendrikszn. Domhof voor schout en schepenen van Lisse op 22-04-1686 tbv Maarten Dirkszn. van ’t
Hoog met hypotheek op een huis en erf aan de Graftweg in de Poelpolder voor deze gekomen uit de
Capelle weide voor 30 roe, nu bezeten bij Cornelis Hendrikszn. Domhof, belend NO Agneta Blok, ZO
de erfgenamen van Antonis Corneliszn. van Egmond, ZW de Graftweg en NW Cornelis Pieterszn. van
der Meer en een obligatie van 400 gld verleend door Hubert Pieterszn. Arkshoek als principaal en Jan
Pieterszn. Arkshoek en Jacob Pieterszn. Wassenaar als borg tbv Dirkje van der Mark te Lisse op
26-04-1711, verzekerd op een huis, zomerhuis, schuur en erf met tuin gelegen over de Parochiale kerk,
belend NO Adriaan Dirkszn. van der Wolf, ZO Jan Bekke, ZW mij nts en NW de Hereweg.
37. 03-06-1717. Thomas Walraven baron van Wassenaar verhuurt Willem Adriaanszn. van der Stel 8
morgen 455 roe land laatst verhuurd aan Jan Jacobszn. Naardenburg voor 5 jr tegen 200 gld per jr.
38. 09-06-1717. Cornelis Gerritszn. ’s-Gravenmade wonende Hillegom en Jan Adriaanszn.
’s-Gravenmade wonende in de Silk als voogden over de onmondige kinderen van Claas Claaszn.
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’s-Gravenmade bij Cornelia Jansdr. Gardijn machtigen Jan van Loon procureur te Haarlem in het proces
voor het gerecht van Hillegom ca Pieter Antoniszn. de Baar gehuwd met Cornelia Jansdr. Gardijn.
39. 10-06-1717. Mr Maarten Adriaan van Sijpesteijn heeft gehuurd de beternis van het duin in Lisse van
Pieter Six voor 4 gld per margen boven de erfpacht van 159 gld 4 st per jr en 8 penningen huisvesters
erfhuur per jr, het duinmeiers huis voor 1 morgen gerekend, daaronder niet begrepen wei-, hooi-, teel- of
elstland, waarvan de opdracht zou moeten geschieden op 02-02-1717 hetwelk nog steeds niet is gebeurd
en verzoekt de 1e nts met 2 getuigen te gaan naar van Sijpesteijn. Op 10-06-1717 heeft Jacob van Dorp
de insinuatie aan diens tuinman Steven de Nijs overgedragen die deze aan Maarten zou overgegeven.
40. 12-06-1717. Mr Maarten Adriaan Sijpesteijn verwijst naar ongedateerde huwelijksvoorwaarden met
zijn tegenwoordige vrouw Magdalena Koen. Hij benoemt tot erfgenamen zijn wettige kinderen of
kleinkinderen bij plaatsvervulling en bij vooroverlijden daarvan en bij vooroverlijden van hun kinderen
voor zij mondig zijn benoemt hij tot erfgenamen Cornelis Ascanius van Sijpesteijn heer van Sijpesteijn
en baljuw van de Beierlanden en Maria Geertruide van Sijpesteijn en hun descendenten en tot voogd
Joan van Essen en de voorsz. heer van Sijpesteijn en seclusie van de weeskamer.
41. ?-06-1717. Brant Pieterszn. van der Straten en Willempje Huigendr. Moerkerken verwerpen de
boedel van Huig Corneliszn. Moerkerken en Guurtje Jansdr. Langeveld.
42. 26-06-1717. Mutueel testament van Frans Janszn. Wateringen vlasser en Catharina Quirinsdr.
Moerkerken echtelieden wonende Lisse. Als hij het eerst sterft en zijn vader Jan Gerritszn. van
Wateringen nog in leven is of als zij het eerst sterft en haar moeder Jannetje Maartensdr. Verduijn
weduwe van Quirin Adriaanszn. Moerkerken nog in leven is bij overlijden van de testateuren krijgen
deze alleen de legitieme welke gesteld wordt op 10 gld, waarmede allen accoord gaan.
43. 15-08-1717. Cornelis Ascanius van Sijpesteijn mede voogd over de nagelaten kinderen van Maarten
Adriaan van Sijpesteijn protesteert tegen het vertrek van de medevoogd Johan van Essen zonder
-hoewel daartoe menigmaal in der minne verzocht te zijn- de inventaris van de boedel te tekenen en te
sluiten. Op dezelfde dag heeft nts van Dorp in het rechthuis van Lisse de insinuatie overgeleverd aan
Joannes van Essen, burgemeester van Zutphen.
44. 15-08-1717. Pieter Adriaanszn. Keijzer bouwman te Lisse stelt tot voogd aan Jan Jacobszn.
Naardenburg bouwman mede wonende Lisse en seclusie van de weeskamer.
45. Inventaris van de boedel van Mr Maarten Adriaan van Sijpesteijn overleden op diens huis
Akervoorde in Lisse in de Westgeest op 25-06-1717. Hij heeft 3 minderjarige kinderen Catharina 9 jr,
Jan 7 jr en Helena Cornelia 3 jr bij Margaretha Helena van Kaldenbag z.g. van goederen zo tot Lisse,
Alkmaar als Haarlem gedaan door Joan van Essen en Cornelis Ascanius van Sijpesteijn als voogden
volgens het testament verleden voor mij nts op 12-06-1717. De volgende onroerende goederen: een huis
en erf in Lisse genaamd Akervoorde met 2 morgen 300 roe land, boomgaarden, landen en singels met
nog enige andere percelen lands overduin hierna vermeld in erfpacht gehouden van de erfgenamen van
de heer van Heussen om 80 gld per jr door de overledene zelf bewoont en aan diens vader Maarten van
Sijpesteijn in zijn leven baljuw van Nyenburg opgedragen op 21-08-1680 en boven de erfpacht nog
belast met 1 gulden per jr erfhuur tbv de erfgenamen van Jhr Johan van Mathenesse heer van Lisse,
belend met de 2 morgen hierna vermeld in het geheel NO de weduwe en erfgenamen van Jeroen
Nanningszn. van Beijeren, ZO Floris Ignatius van Alkemade, ZW de Akervoordelaan en NW de
overledene met het overige van de plantage. In Lisse op het aangeven van de koetsier Gerrit
Konijnenberg: een werf en kroftje van 500 roe gelegen aan het duin gekomen van Willem Gerritszn.
Speelman daar een huis op heeft gestaan en nu vervallen, belend NO Mr Pieter Six met de keukenduin
van Teilingen, ZO en ZW Cornelis Ascanius van Sijpesteijn en NW de 4 navolgende percelen, 2 morgen
5 roe land in Roversbroek gekomen van Jacob Engelszn. van der Plas hem opgedragen op 17-05-1715,
belend NO Anna Cornelisdr. Heemstede, Gerrit Hendrikszn. Hoogkamer en Gerrit Pieterszn.
Langeveld, ZO de navolgende partij, ZW Cornelis Gijsbertszn. van der Horst en NW de Tochtsloot en
daarover Pieter Leonardszn. van Leeuwen; 1 morgen 450 roe aldaar gekomen van dezelfde Jacob
Engelszn. en aan de overledene opgedragen als voren, belend NO Jacob Ottenszn. Cranenburg en
Leonard Willemszn. Oote, ZO Jan Joriszn. van ’s-’Gravenmade en ZW de kinderen van Claas
Maartenszn. van der Poel en Jacob Maartenszn. van ’t Hoog en NW de voorsz. partij; 2 morgen land in
de Westgeest gebruikt door Willemtje Willemsdr. weduwe van Jeroen Nanningszn. van Beijeren om 54
gld per jr, belend NO de voorsz. bruikster, ZO Floris Ignatius van Alkemade, ZW de plantagie van
Akervoorde en NW een gedeelte van de voorsz. plantage in Voorhout; 2 morgen 274 roe land in de
Loosters van de Lagevenen, belend NO Cornelis Gerritszn. ’s-Gravenmade, ZO de 4e voorsz. partij, ZW
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de weduwe en kinderen van de voorsz. Jeroen Nanningszn. van Beijeren en NW de 2e en 3e navolgende
partij; 1 morgen 350 roe land in de Lagevenen, belend NO, ZW en NW Mr Salomon van Egten,
hoofdofficier van Haarlem, ZO de Tochtsloot en daarover de navolgende partij met een gedeelte van de
voormelde erfpacht; 3 morgen 378 roe in de Lagevenen in 2 percelen insgelijks een gedeelte van de
voormelde erfpacht, belend NO de weduwe en erfgenamen van Gerrit Pieterszn. Langeveld, ZO de 2e
voorgaande partij, ZW de weduwe en kinderen van Jeroen van Beijeren en de voorsz. hoofdofficier en
NW de Tochtsloot en daarover de laatst voorgaande partij en de voorsz. heer van Egten, de gemelde 3
percelen verhuurd aan Gerrit Joostenszn. Kwekenbos; in Voorhout 6 morgen achter of annex de
hofstede van Akervoorde met een tuinmanshuis, paardestal en groot hondenhok, alles bij de overledene
aan zich behouden; een partij duin dat afgezand wordt tegen 37 st per morgen te betalen aan de schout
van Voorhout Pieter van Slingeland; 2 morgen 300 roe aan de Akervoordelaan en de Lijdweg door
ruiling gekomen van Warbout Jurriaanszn. Verburg, verhuurd aan Agniese Huigendr. van der Linden
weduwe van Jan Pieterszn. Fits tegen 40 gld per jr, aan de overledene opgedragen op 09-03-1717 voor
schout en schepenen van Voorhout gelegen in de Sasbekersepolder, belend NO de Akervoordelaan, ZO
mevrouw Silvius, ZW Maarten Hugenszn. Langeveld en NW de Lijdweg; een huis en erf met
boomgaard en 4 morgen land op het Buitenwater met nog 3 hiervoor vermelde percelen in de Lagevenen
in Lisse verhuurd aan de voorsz. Gerrit Joostenzn. Kwekenbos voor 200 gld per jr; 2 percelen afgezand
land tezamen 2 morgen 100 roe, belend NO het Mallegat en daarover de bleek van Cornelis Adriaanszn.
van Sijpesteijn, ZO de landen van de boedels gebruikt door Gerrit Kwekenbos en NW en ZW het duin; 4
percelen land in de Bergendaalsepolder, tezamen 6 morgen 200 roe, belend NO niet in-gevuld, ZO de
Loostersweg en het duin van deze boedel, ZW Jacob Dirkszn. Akersloot en de erfgenamen van de heer
Hanneman en NW de Tochtsloot, verhuurd aan de voorsz. Jacob Dirkszn. om 100 gld per jr; een elstbos
aan het duin groot 1 morgen gelegen midden in de Bergendaalse polder, belend NO de laan van de heer
Bam, ZO het duin, ZW de heer van Wittenhorst en NW niet ingevuld; 3 percelen land in dezelfde polder
groot 3 morgen 237 roe, belend NO de laan van de heer Bam, ZO en ZW de heer van Wittenhorst en NW
de Tochtsloot; 2 kroften ieder van 1 morgen nu onverhuurd; 400 roe afgezand land aldaar en een kroft
mede afgezand land ter weerszijden van de Esselaan genaamd de Bergkroft groot 1 morgen 300 roe,
belend NO de landen van deze boedel in gebruik bij Gerrit Kwekenbos, ZO de Zandvaart en ZW en NW
het duin van deze boedel; in Voorhout in de Lagevenen 1 morgen 150 roe land, belend NO Maarten
Hugenszn. Langeveld, ZO Cornelis Gijsbertszn. van der Horst, ZW het Mallegat en NW de Trekvaart
tussen Haarlem en Leiden, 3 huizen en erven aan de zuidwestzijde van het Mallegat, het ene belend ZO
de weduwe en erfgenamen van Jeroen Nanningszn. van Beijeren, ZW een perceel land van deze boedel,
NW de navolgende partij verhuurd aan Jan Corneliszn. Vrijburg om 30 gld per jr, het 2e belend ZO de
laatst voorgaande partij, ZW en NW een partij van deze boedel verhuurd aan Claas Adriaanszn.
Swanenburg en het 3e belend ZO een perceel land van deze boedel, ZW en NW land van deze boedel
verhuurd aan Gerrit Joostenzn. Kwekenbos, het 3e verhuurd aan Bart Janszn. van der Son. Obligaties
2000 gld tlv het graafschap Zutphen van 19-03-1707 tnv Margaretha Helena van Haldenbag, van 1000
gld tlv als voren tnv van Margaretha van Essen van 04-10-1708, 2000 pond tlv de Verenigde
Nederlanden van 21-07-1707 speciaal verbonden en verpand onder Jan Vlaanderen oude Janszn.
wonende te Lisse voor 1300 gld vlgs akte voor mij nts gepasseerd te Lisse op 17-11-1711; een dito tlv
het gemene land ten comptoire Delft van 07-08-1695 van 1200 pond speciaal veronderpand onder Jacob
Ottenszn. Cranenburg te Lisse voor 1000 gld; een dito comptoir den Haag van 1400 gld van 20-06-1684
door de overledene geërfd van zijn schoonmoeder, speciaal verbonden onder Jacob Anthoniszn. van
Egmond voor 1000 gld; een schuldbrief tlv de heer Marquet gouverneur van Willemstad van 100 gld; de
koetsier Gerrit heeft geopenbaard dat de overledene aan hem weinig uren voor zijn dood had verteld dat
onder de weduwe de Leeuw te Dordrecht was berustende een obligatie of obligaties voor 3000 gld
apparent onder haar verpand als houdende in pand ter minne; nog zijn onder de weduwe van de
secretaris Antonius de Veer 2 obligaties, 1 van 1000 gld zo vermeend wordt gehypothekeerd op het
kwikzilver en een van 800 gld tlv de stad Delft. Volgen de goederen te Haarlem bevonden De
overledene heeft bij zijn leven afstand gedaan van het rentmeesterschap van de domeinen tbv Joan van
der Meer voor 9.328 gld. In Nieuwvaart een schuur en erf door de overledene aangekocht in 1715.
Volgen de staat van de moederlijke goederen van de kinderen door de burgemeester van Essen
opgegeven. Roerende goederen te Alkmaar en een aantal goederen in Friesland waaronder een kelder tot
een begrafenis in de kerk van Koudum op het koor; een grafstede tot Franeker op het koor bedekt met
een grote blauwe zerk met de wapens van Verhel en zijn 2e vrouw; nog een grote grafstee in de gemelde
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kerk aan de zuidzijde naast het koor bedekt met een blauwe zerk met de wapens van Verhel en 8
kwartieren.
46. 12-09-1717. Testament van Aagje Adriaansdr. van Leeuwen winkelierster te Lisse weduwe van
Adriaan Rijkszn. Langeveld. Zij benoemt tot erfgenamen haar 3 kinderen Maria, Kommertje en Adriaan
met plaatsvervanging. Voogden minderjarige erfgenamen haar broer Huig Adriaanszn. van Leeuwen en
haar neef Jacob Antoniszn. van Egmond en seclusie van de weeskamer.
47. 12-09-1717. Testament van Floris Corneliszn. Keuijn bouwman te Lisse. Hij houdt van waarde de
huwelijksvoorwaarden gemaakt met zijn vrouw Maria Simonsdr. van Swieten gepasseerd voor Jacob
Boekweit nts te Leiden op 18-06-1698 alsmede nadere dispositie en akte voor nts Johannes van
Swanenburg voor zover daarbij gemeenschap van goederen is uitgesloten van 15-01-1710 en bij nadere
dispositie door testateur volkomen afstand is gedaan tbv zijn vrouw van de gemeenschap van winsten.
Hij vernietigt het legaat van 150 gld tbv zijn ouders of vrunden alsmede ook dat zoals vermeld in het
testament van 05-07-1713 voor mij nts verleden. Hij benoemt zijn vrouw tot enige erfgename doch deze
moet - indien zijn vader Cornelis Janszn. Keuijn dan nog leeft- aan hem uitreiken 25 gld.
49. 29-10-1717. Dirk Maartenszn. uyt den Hemel visser wonende Lisse heeft gekocht van Arend van
Campen scheepmaker op Woubrugge een visschuit met een plecht voor 56 gld welke hij hem schuldig
blijft.
49. 28-11-1717. Pieter Antoniszn. de Baar wonende Hillegom gehuwd met Cornelia Jansdr. Gordijn
weduwe van Claas Claaszn. ’s-Gravenmade machtigt Jacob van der Horst in het proces ca Jan Arendszn.
’s-Gravenmade en Cornelis Gerritszn. ’s-Gravenmade als voogden over de minderjarige erfgenamen
van Claas voorsz. met Cornelia Gordijn.
50. 01-12-1717. Cornelis Gerritszn. ’s-Gravenmade wonende Hillegom en Jan Adriaanszn.
’s-Gravenmade wonende in de Silk als voogden over de kinderen van Claas Claaszn. ’s-Gravenmade en
Cornelia Jansdr. Gordijn machtigen Abraham Oulrij procureur in het proces ca Pieter Adriaanszn. de
Baar.
51. 02-12-1717. Mutueel testament van Pieter Adriaanszn. Geel en Catharina Jansdr. Kok echtelieden
wonende Lisse. Zij vernietigen het testament voor schout en schepenen van Lisse van 31-08-1693. Zie
later testament van 10-06-1719.
52. 11-12-1717. Mutueel testament van Joris Pieterszn. Barnhoorn en Baartje Leonardsdr. van Egmond
echtelieden wonende te Lisse. Casseren ongedateerd testament voor Mr Frans Houttuijn nts te
Sassenheim
53. 23-12-1717. Anna Cornelisdr. Stellingwerve ongehuwde dr wonende den Haag dochter van Cornelis
Claaszn. Stellingwerve en Helena Andriesdr. Tijdeman dochter van wijlen Andries Hendrikszn.
Tijdeman overleden Lisse en mede-erfgename van haar grootvader vlgs testament van 16-02-1695
verleden voor schout en schepenen van Lisse stelt dat haar broer Claas en zr Catharina verkocht hebben
aan Jan Neijman 2 morgen land in de Lagevenen van Lisse aan haar grootvader opgedragen op
01-05-1681 voor 206 gld 6 st en machtigt haar broer om met en benevens haar zr Catharina en zwager
Cornelis Antoniusz. Sebel gehuwd met Maria Cornelisdr. Stellingwerve het voorsz. land te verkopen.
H.J.v.d.Waag
Spijkenisse, april 2002.
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