NOTARIEEL ARCHIEF VAN LISSE
Notaris Jacob van Dorp
Inv.nr. 5316
bewerkt door
H.J. v.d. Waag.

Dit deel loopt over het jaar 1719; de bladzijden zijn niet genummerd doch slechts de acten.
Het deel is voorzien van een eigentijdse index. De bewerker heeft -zoveel mogelijk- getracht een zelfde
schrijfwijze aan te houden, zulks ivm de indexering. Voor de juiste schrijfwijze raadplege men het
originele register.
1. 01-01-1719. Jan Janszn. Boerecamp de oude welgeboren man van de Baillinage van Noordwijkerhout, Hillegom, Lisse en Voorhout oud burgemeester van Hillegom weduwnaar van Maria van
der Hoef vader en voogd over Jan Janszn. Boerecamp de jonge 24 jr benoemt tot medevoogd Bruijn
Arendszn. van der Bijl mede welgeboren man en president burgemeester en schepen van Hillegom die
mede compareert en de voogdij aanneemt.
2. 07-01-1719. Cornelis Pieterszn. van Wateringen weduwe Catharina Willemsdr. Meurs mitsgaders
Arend Pieterszn. van Wateringen oom van vaderszijde en Joris Willemszn. Meurs oom van
moederszijde en bloedvoogden over Willem 22 jr, Philippina 20 jr, Pieternella 18 jr en Catharina 17 jr
wonende allen te Lisse behalve de 3e comparant te Voorhout laten de gehele boedel aan de 1e
comparant daar de schulden groter zijn dan de baten. Vader heeft als moederlijk erfdeel aan elk van de
kinderen 10 gld betaald.
3. 10-01-1719. Mutueel testament van Pieter Corneliszn. van Schagen en Maria Pietersdr. Cole
echtelieden wonende Hillegom. Langstlevende moet kinderen opvoeden tot 20 jr of eerder huwelijk en
dan tezamen uitkeren 150 gld. Als voogden worden benoemd zijn broer Claas Corneliszn. van Schagen
en van haar kant Simon Pieterszn. Langeveld en seclusie van de weeskamer.
4. 21-01-1719. Testament van Leuntje Jansdr. Molin bejaarde ongehuwde dochter wonende Lisse. Zij
prelegateert haar zuster Maria Jansdr. Molin gehuwd met Lenard van Leeuwen haar gouden en zilveren
lijfsieraden behalve die hier na genoemd. Haar neef Cornelis Adriaanszn. Molin de helft van haar
gouden hoofdijzer en aan haar nicht Wijve Jansdr. Molin de andere helft van het hoofdijzer en aan haar
nicht haar kerkboek met zilveren beslag, een zilveren ketting en 3 gouden ringen. Zij benoemt tot enige
erfgenamen haar zuster voor 2/3e en haar neef voor 1/3 en aan haar nicht ipv haar aandeel de eigendom
van een sculdbrief van 400 gld tlv Tieleman Stroom gevestigd op zijn huis en erf aan de noordwestzijde
van de Hereweg, willende dat de moeder van haar nicht zolang deze nicht tot haar lasten is en ook als
haar nicht bij haar moeders overlijden ongehuwd en minderjarig kwam te overlijden het voorsz. door
haar fidei-commissair zal worden genoten. Voogden haar voorsz. neef en Elias Adriaanszn. Geel
burgemeester van Lisse en seclusie van de weeskamer.
5. 22-01-1718. Jan Janszn. Boerecamp den ouden weduwe van Maria Denijsdr. Verhoeve eerder
weduwe van Abraham Janszn. Verwanten en boedelhoudster van de voorsz. Verwanten beiden
overleden te Hillegom ter eenre en Jan Abrahamszn. Verwanten haar zoon en voor de helft erfgenaam
van de voorsz. Maria overleden ter tweede en Bruijn Arendszn. van der Bijl als voogd over Jan Janszn.
Boerecamp de jonge minderjarige nagelaten zoon van Maria Denijs ter derde, allen wonende Hillegom,
zijnde Jan Janszn. Boerecamp de oude een stiefzoon geweest van Frans Huibertszn.; de 2e comparant is
voldaan van zijn vaders erfenis en delen de boedel. De 2e comparant de opstal en beternis van een kleren
bleek huis en land op de Sandvliet aan de noordoostzijde onder Heemstede groot 1morgen 125 roe in
erfpacht van Mr IJsbrand de Bije burgemeester van Leiden nomine uxoris voor 72 gld per jr
uitgegegeven aan Frans Huibertszn. op 18-07-1676 genaamd het wijland verhuurt aan Hendrik
Govertszn. Knaap en daarenboven nog 2400 gld in geld door de 1e comparant op te brengen. Vader zal
zijn zoon opvoeden tot 25 jr of eerder huwelijk en dan uitkeren 3600 gld, waartegen de 1e comparant de
rest behoudt.
6. 24-01-1719. Jan Vegterszn. van Wetteren wonende Lisse gehuwd met Fijtje Dirksdr. Pruijs, Cornelia
Gerritsdr. den Haan weduwe van Arend Dirkszn. Pruijs en Adriana Gerritsdr. den Haan weduwe Jacob
Dirkszn. Pruijs, de 2 laatsten wonende Sassenheim, welke Fijtje, Arend en Jacob kinderen waren van
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Dirk Janszn. Pruijs en Leentje Arendsdr. van der Werf, beiden overleden te Sassenheim, vervangende
Claasje Adriaansdr. Brero weduwe Jan Dirkszn. Pruijs mede zoon van Dirk Janszn. en Leentje
Arendsdr. machtigen Lenard Bruijnenzn. van der Bijl wonende Sassenheim en Francois van
Hoogerbaars om namens hen te treden in de boedel van Dirk Janszn. Pruijs en Leentje Arendsdr. en deze
te aanvaarden.
7. 01-02-1719. Staat en inventaris van de boedel nagelaten door wijlen jonge Cornelis Reijerszn.
Heemskerk en Maria Pietersdr. Seestraten echtelieden gewoond hebbende te Lisse en overleden te
Hillegom laatst jonge Cornelis beiden in september 1718 gedaan door Reijer Janszn. Vermeulen en
Claas Jacobszn. Klaverweijde als last en procuratie hebbende van Reijer, Jan, Huig en Jannetje
Cornelisdr. Heemskerk, Adriaan Corneliszn. Bakker gehuwd met Reijntje Jacobsdr. Valk dr van Maria
Reijersdr. Heemskerk, mede erfgename van jonge Cornelis Reijerszn. Heemskerk, voorts van Maria
Cornelisdr. Seestraten weduwe Claas Gerritszn. van der Kluft, dochter van Cornelis Claaszn. Seestraten,
Claas Adriaanszn. Seestraten, Cornelis Adriaanszn. Seestraten en voor zoveel nodig van Hendrik
Janszn. Korsten gehuwd met Cornelia Hubertsdr. Heemskerk dochter van Agniese Cornelisdr.
Seestraten mede erfgenamen van de voorsz. Maria Pietersdr. Seestraten, de voorn. Reijer Janszn. tevens
last hebbende van zijn moeder Elisabeth Reijersdr. Heemskerk ook mede erfgename van jonge Cornelis
Reijerszn. vlgs testament gepasseerd voor nts Joannes van Swanenburg te Leiden op 02-12-1702 en
procuraties gepasseerd voor mij nts op 21-09-1718 en nog op 02-11-1718. Onroerende goederen een
huis en erf aan het zuidwesteinde van het Dorp, aan jonge Cornelis Reijerszn. opgedragen op
31-05-1662, belend NO Pieter Corneliszn. van Schagen, ZO de Hereweg, ZW Claas Simonszn. de Wit
en NW Jan Hendrikszn. Molesteeg daar de erflaters in gewoond hebben en overleden zijn; een huis en
erf met schuur en stal in het Dorp aan jonge Cornelis Reijerszn. opgedragen op 05-05-1696, belend NO
Bruijn Arendszn. van der Bijl, ZO de Hereweg, ZW Adriana Lodewijksdr. laatst weduwe van Jan van
Coddum en NW het Kerkhof, bewoond door Aagje Pietersdr. weduwe van Huig Gerritszn. Vogelstruijs
om 18 gld per jr. Bij de doodschulden o.a. de volgende posten de pastoor 24 gld. de chirurgijn Christiaan
Kok voor medicamenten 3 gld 10 st en Pieter Janszn. Moerkerken timmerman voor het maken van de
doodskist 13 gld. Op dezelfde datum treden op Reijer Janszn. Vermeulen voor zijn moeder Elisabeth
Reijersdr. van Heemskerk weduwe Jan Quirinszn. Vermeulen, Maria Jacobsdr. van Nobelen meerderj.
ongehuwde dr van wijlen Brechje Reijersdr. Heemskerk, Reijer Corneliszn. en Jan Corneliszn.
Heemskerk voor hen zelve en vervangende Catharina Cornelisdr. Heemskerk weduwe van Ruth
Hermanszn. van Heijningen, voor Jannetje Cornelisdr. Heemskerk meerderjarige ongehuwde dochter en
voor Huijg Corneliszn. Heemskerk alle 5 kinderen van oude Cornelis Reijerszn. Heemskerk, dezelfde
Elisabeth, Bregje en oude Cornelis Reijerszn. Heemskerk volle zusters en broer mitsgaders Adriaan
Corneliszn. Bakker gehuwd met Reijntje Jansdr. Valk, dochter van Maria Reijersdr. Heemskerk, zuster
van halve bedde allen naaste vrunden van jonge Cornelis Reijerszn. Heemskerk, nog Claas Jacobszn.
Klaverweijde, Pieternella Adriaansdr. Seestraten gehuwd met Jan Hubertszn. van Schoten, Maria
Jansdr. van Dam weduwe Adriaan Wouterszn. van der Merwe, Adriaan van Onderwater gehuwd met
Catharina Hendriksdr. Seestraten, ClaasAdriaanszn. Seestraten, Cornelis Adriaanszn. Seestraten, Kors
Arendszn. van Rijn gehuwd met Catharina Adriaansdr. Seestraten en nog de voorsz. Klaver-weijde
vervangende Maria Cornelisdr. Seestraten weduwe van Claas van der Kluft, allen naaste vrunden van
Maria Pietersdr. Seestraten, tezamen erfgenamen van jonge Cornelis Reijerszn en Maria Pietersdr.
wonende de 1e comparant op Soeterwoude, de 2e in de Silk onder Noordwijkerhout, de 3e en 4e onder
Hillegom, de 5e onder Voorhout, de 6e onder Bennenbroek, de 7e onder Haarlem, de 8e onder
Noordwijk op Zee, de 9e onder Leiderdorp, de 10e onder Lisse, de 11e onder Noordwijk binnen en de
laatste onder Leiden die allen accoord gaan met de inventaris.
8. 01-02-1719. Volgt de rekening van de voorgaande boedel waar dezelfde personen mee accoord gaan.
9. 11-02-1719. Jan Vegterszn. van Wetteren weduwnaar en boedelhouder van Fijtje Dirksdr. Pruijs
vermogens scheiding of uitkoop voor mij nts gepasseerd op 04-03-1710, Claasje Adriaansdr. Brero
weduwe van Jan Dirkszn. Pruijs, Cornelia Gerritsdr. den Haan weduwe Adriaan Dirkszn. Pruijs vlgs
testament verleden voor Willem Kleuters van 05-06-1698, Adriana Gerritsdr. den Haan weduwe van
Jacob Dirkszn. Pruijs vlgs scheiding en uitkoop, de 3 laatsten wonende Sassenheim, welke Fijtje, Jan,
Arend en Jacob kinderen waren van Dirk Janszn. Pruijs en Leentje Arendsdr. van der Werf beiden
overleden Sassenheim herroepen de procuratie die de 1e en 2 laatste comparanten zo voor hen zelve als
voor de 2e comparant op 24-01-1719 voor mij nts hadden gepasseerd, waarbij gemachtigd was Francois
van Hoogerbaars en machtigen nu Lenard Bruijnszn. van der Bijl om te treden in de boedel van Dirk
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Janszn. en Leentje Arendsdr.
10. 13-02-1719. Hendrik Pieterszn. Arkshoek en Leentje Cornelisdr. diens vrouw hebben gehuurd van
de heer van Alkemade een woning en landen naast het huis van Oud Alkemade, laatst gehuurd door
wijlen Jan Joriszn. van ’s-Gravenmade groot 33 morgen 84 roe voor 7 jr tegen 735 gld per jr met 2 grote
kazen toepacht vlgs huurcedule van 10-10-1718 en zij willen de woning niet aanvaarden hoewel daartoe
aangemaand. Zij hebben de woning in Lisse waar zij op wonen wederom ingehuurd en dus wordt de 1e
nts verzocht de voorsz. Hendrik Pieterszn. en Leentje Cornelisdr. te insinueren en aan te zeggen dat zij
de gehuurde woning dienen te aanvaarden en blijven gebruiken. Jacob van Dorp heeft op dezelfde dag
de insinuatie aangeboden eerst aan de vrouw en daarna in het rechthuis aan de man, die zeide ik ben
buiten staat de woning te bekleden etc.
11. 13-02-1719. Dirkje Jansdr. van der Chijs wonende Lisse weduwe van Hubert Quirinszn. Geel
benoemen tot voogden Jan Claaszn. van der Goes wonende Pijnacker en Joost Corneliszn. Beeresteijn
haar zwager wonende Nootdorp over haar minderjarige dochter Maria en seclusie van de weeskamer.
12. 25-02-1719. Staat en inventaris van de boedel van beide wijlen Gerrit Pieterszn. van Tol en Aagje
Pietersdr. van Velsen in hun leven echtelieden wonende Voorhout, waarvan als laatste Aaltje is
overleden op 23-02-1719, nalatende tot haar erfgenamen Pieter Gerritszn. van Tol wonende Voorhout
voor 1/3e, Maria Gerritsdr. van Tol gehuwd met Jacob Jacobszn. van der Hoeven voor 1/3e en Cornelis
14 jr, Dirk 13 jr, Gerrit 8 jr en Jacob 7 jr kinderen van wijlen Dirk Gerritszn. van Tol bij Cecilia Dirksdr.
de Rotte tezamen voor 1/3e, hebbende de weeskamer uitgesloten bij testament verleden voor zelfde nts
te Lisse op 06-01-1713. Cornelis Jacobszn. Hoftuijn wonende Noordwijkerhout is stiefvader van de
minderjarigen. Onroerend goed onder Voorhout een huis en erf met boomgaard aan de ’s-Gravendam
volgens opdracht-brief tbv Gijsbert Corneliszn. Vogelesang van 28-01-1681 en scheiding verleden voor
nts Dirk van Sonneveld van 21-03-1700 te den Haag, belend NO Cornelis Janszn. Nobel, ZO de
volgende partij, ZW ’s-Gravendam en NW de heer Coutrier, waarin de overledenen gewoond hebben en
overleden zijn, een huis en erf vlgs opdrachtbrief van 30-04-1670 voor Gerrit Pieterszn. van Tol, belend
NO en ZO niet ingevuld, ZW ’s-Gravendam en NW de voorgaande partij, verhuurd aan Jan Hillenaar
om 20 gld per jr en 500 roe teelland daarop de vlasoven staat opgedragen aan Gerrit Pieterszn op
27-12-1698, belend NO de ’s-Gravendamseweg, ZO de Hereweg, ZW de heer Coutrier en NW niet
ingevuld.
13. 09-03-1719. Maria Toelanger weduwe van Lucas Pennemes mede erfgename voor 1/5e van
Elisabeth Toelanger huisvrouw van Steven de Wit waarmede zij buiten gemeenschap van goederen was
gehuwd vlgs de huw. voorwaarden van 04-01-1711? gepasseerd voor nts Francois Waardt te Rotterdam
machtigt Pieter Hen gehuwd met Christina Toelanger mede voor 1/5e erfgenaam van Elisabeth
Toelanger om namens haar met de verdere erfgenamen te laten veilen in Enkhuizen 2 obligaties, 3
losrentebrieven en 1 actie in de Oost-Indische Compagnie door Elisabeth Toelanger als bruid
aangebracht aan Steven de Wit. De ene obligatie tlv de Nederlandse Geoctroieerde O.I.C. kamer
Enkhuizen tnv Nicolaas Waterman groot 600 gld van 22-11-1698; de 2e tlv en tnv als voren groot 550
gld; een losrentebrief tlv het gemene land ten comptoire Enkhuizen tnv Idemoer Cornelisdr., Reijer
Franszn. en Idemoer Jansdr. groot 800 gld van 25-05-1647, een losrentebrief tlv en comptoire als voren
tnv Elisabeth Toelanger groot 700 gld van 15-04-1708, een losrentebrief als voren groot 400 gld van
15-08-1707 en eindelijk een kapitale actie in de O.I.C. kamer Enkhuizen van 321 gld, alles de
overledene Elisabeth Toelanger toebehorende.
14. 09-03-1719. Pieter Hen wonende Enkhuizen gehuwd met Christina Toelanger voor hem zelve en als
bij weesmeesters van Enkhuizen aangesteld met Pieter Spierwit tot voogden over Timon Toelanger
nagelaten zoon van Timotheus Toelanger en deze vervangende als ook voor hem in privé gehuwd met
Joanna Toelanger alsmede voor Lambertus Toelanger zijnde met Maria Toelanger weduwe Lucas
Pennemes erfgenamen van de voorsz. Elisabeth Toelanger huisvrouw van Steven de Wit. Zij approberen
alsnog de transactie tussen hen ter eenre en de voorsz. de Wit ter andere gepasseerd voor nts Joan Meurs
te Enkhuizen van 01-03-1719.
15. 20-03-1719 Adriana Constantia Sohier de Vermandois stelt dat door het overlijden van haar moeder
Anna Christina Paauw vrouwe van Bennebroek de voorsz. heerlijkheid Bennebroek op haar is
overgegaan en zij machtigt NN om te compareren voor Stadhouder en leenmannen van Holland en
West-Friesland om voor de heerlijkheid Bennebroek hulde en manschap te doen.
16. 08-04-1719. Pieter Adriaanszn. Geel en Joannes Maartenszn. van ’t Hoog schepenen van Lisse de
eerste als executeur van het testament en als voogd van vaderszijde over Maria Hubertsdr. Geel minderj.
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nagelaten dochter van Hubert Quirinszn. Geel en Dirkje Jansdr. van der Chijs vlgs testament voor
dezelfde nts van 06-07-1709 stelt ipv de overleden Gerrit Corneliszn. Wassenaar aan de tweede
comparant als mede-executeur.
17. 18-04-1719. Mutueel testament van Meijnard Hugenszn. van Beijeren bouwman en Cornelia
Pietersdr. Sonneveld echtelieden wonende Lisse. Haar moeder Weijntje Gerritsdr. van Velsen krijgt een
legaat van 600 gld en bij haar voor overlijden moet dit gaan naar Reijer Pieterszn. Sonneveld met
plaatsvervulling. Hij heeft ongenoemde voordochter. Voogden zijn broer Cornelis Hugenzn. van
Beijeren en zijn zwager Dirk Adriaanszn. van Leeuwen en haar omen Claas Reijerszn. Sonneveld en
Cornelis Reijerszn. Sonneveld en seclusie van de weeskamer.
18. 21-04-1719. oude Maria jonge Jan Dirkszn. van der Voord weduwe Cornelis Dammaszn. van
Grieken met Cornelis Pieterszn. Akersloot haar gekoren voogd ter eenre en Hubert Janszn. van der
Voord en Cornelis Janszn. van Bourgoigne omen en voogden over Jacoba kerstmis l.l. 17 jr, Maria
Noordwijker kermis ll. 15 jr en Catharina allerheiligen ll 9 jr ter andere. Het surplus bedraagt 2500 gld.
Moeder zal kinderen opvoeden tot 25 jr of eerder huwelijk en dan aan elk 100 gld uitkeren en tezamen
nog een teelcroft te Lisse van 1 morgen 71 roe de overledene en de comparante aangekomen bij
scheiding op 28-11-1708 voor mij nts verleden, belend NO oude Maria, ZO Hubert Janszn. van der
Voord en de Sasbeek, ZW dezelfde beek en NW de Hereweg.
19. 21-04-1719. Testament van Cornelis Pieterszn. Akersloot met zijn vader Pieter Laurenszn.
Akersloot beiden wonende Lisse. Vader gehuwd met Maria Jansdr. Cornelis gaat huwen met Oude
Maria jonge Jan Dirkszn. van der Voord weduwe Cornelis Dammaszn. van Grieken zonder
huwelijksvoorwaarden en als hij kinderloos overlijdt benoemt hij oude Maria en bij haar vooroverlijden
haar voorkinderen tot enige erfgenamen. Hij is gegoed onder de 4000 gld.
20. 08-05-1719. Mutueel testament van Barend Janszn. Bispuk en Guurtje Willemsdr. Doorneveld
echtelieden wonende Lisse. Dochter Heiltje gehuwd met Hendrik Hendrikszn. Weetje de Jonge en zoon
Willem worden beide in de legitieme gezet. De dochter heeft reeds 150 gld en kleren gehad alsmede 50
gld geleend, welke in mindering van de legitieme moeten worden gebracht, doch dochter kan ook kiezen
voor 300 gld ineens of 25 gld per jr gedurende 12 jr en seclusie van de weeskamer.
21. 18-05-1719. Mutueel testament van Matthijs Janszn. Peron schepen in Nieuwveen en Anna Jansdr.
Rijneveld echtelieden. Hij heeft de erfgenamen van zijn 1e vrouw Leentje Maartensdr. van der Bout
voldaan. Langstlevende voogd of voogdes en seclusie van de weeskamer. Bij kinderloos overlijden
ouders in de legitieme portie. Moeder testateur Catharina Matthijsdr. Kroes weduwe Jan Janszn. Peron
en ouders testatrice Jan Thomaszn. Rijneveld en Maria Jansdr. van Teijlingen leven nog die accoord
gaan met de legitieme
22. 20-05-1719. Cornelia Willemsdr. van Wateringen laatst weduwe van Adriaan Claaszn. van Egmond
met Floris Gerritszn. Wassenaar haar bruidegom als haar gekoren voogd ter eenre en Jacob Claaszn. van
Egmond als oom en bloedvoogd over Willem oud geweest 7 mei 4 jr ter andere. Bij 25 jr of eerder
huwelijk zal de moeder hem 3 gld 3 st uitbetalen als vaderlijk bewijs.
23. 09-06-1719. Geertruij Cornelisdr. Kluijt wonende Vlaardingen weduwe Jan Dirkszn. van der Schaaf
moeder en mede erfgename van Maria Jansdr. van der Schaaf weduwe van Gerrit Janszn. Molin en
erfgename van haar eerdere man en laatst gehuwd met Jan Bekken herbergier in de Groene Valk te Lisse
geassisteerd met haar kleinkind Cornelis Janszn. Molin, Cornelis Hugenszn. van der Kluft en Jan
Jacobszn. van Naardenburg allen wonende Lisse verwijzen naar het testament van Maria voor mij nts
verleden op 15-10-1712 en de inventaris van de boedel van Jan Bekken en Maria Jansdr. en heeft alles
dat haar toekwam ontvangen.
24. 10-06-1719. Mutueel testament van Pieter Adriaanszn. Geel schepen in Lisse en Cathalina Jansdr.
Kok echtelieden. Als langstlevende na dood eerststervende hertrouwt moet aan de naaste vrunden eerst
600 gld uitgekeerd worden. Langstlevende executeur en voogd en na diens dood Jochem Willemszn.
Geel zijn broers zoon en Pieter Janszn. Kok haar broer en seclusie van de weeskamer.
25. 16-06-1719. Joan Hendrik van Heemskerk heer van Achttienhoven als executeur van het testament
van Joanna Groenauts weduwe van Hendrik van Hove op 15-06 overleden en de nts heeft gezien dat
verscheidene kamers van de Keukenhof zijnde het sterfhuis waren verzegeld met het cachet van Joan
waarna ik al deze kamers ook met mijn cachet heb verzegeld.
26. 02-07-1719. Rekening door Hendrik en Cornelis Hubertszn. Heemskerk overgebleven voogden over
Jannetje 22 jr, Grietje 20 jr, Anna 19 jr en Agniese 17 jr nagelaten kinderen van Dammas Simonszn.
Prins en Hubertje Hubertsdr. Heemskerk en kleinkinderen en voor 1/7e erfgenamen van Oude Hubert
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Hendrikszn. Heemskerk en Agniese Cornelisdr. Seestraten beiden overleden in de Westgeest onder
Lisse vlgs testament van Oude Hubert en Agniese voor Jacob van Dorp te Lisse op 03-07-1708
verleden, zijnde de 3e voogd Cornelis Adriaanszn. de Graaf inmiddels overleden en overgeleverd door
de rendanten aan Pieter Pieterszn. Arkshoek wonende Noordwijkerhout gehuwd met Anna Dammasdr.
Prins, Hendrik Janszn. Korsten wonende Lisse gehuwd met Cornelia Hubertsdr. Heemskerk en zulks
omen over Jannetje, Grietje en Agniese. Onroerende goederen 1/4 van een woning met 20 morgen 536
roe land in de Westgeest in de Poelpolder onder Lisse doch onder conditie dat Jan Hubertszn.
Heemskerk de woning geheel mag bewonen, de 3/4e parten daarvan en het voorsz. part mag huren
boven de ongelden voor 234 gld 7 st 8 p per jr. De gehele woning is op 11-02-1715 bij veiling verkocht
aan Pieter Six voor 3925 gld, 1 morgen 322 roe aldaar aan Jacob Ottenszn. Cranenburg om 515 gld, 1
morgen 302 roe aan Lenard Willemszn. Oote om 545 gld; 4 gemet 91 roe in de Poelpolder aan Jacob
Anthoniszn. van Egmond voor 1175 gld. Het surplus bedraagt 1032 gld 2 st 8 p.
27. 03-07-1719. Willem Janszn. Broer wonende Aalsmeer executeur testamentair van Jacob Janszn.
Broer overleden Amsterdam vlgs testament gepasseerd op 11-05-1709 voor Dirk Blok nts te Amsterdam
benoemt tot mede-executeur ipv de overleden Jacob Ottenszn. Cranenburg Lenard Willemszn. Oote.
28. 16-07-1719. Cornelis Janszn. Verhoog wonende Lisse weduwnaar Hubertje Gerritsdr. van der
Slobbe ter eenre en Gerrit Corneliszn. van der Slobbe te Oegstgeest grootvader en voogd over Pieter
verleden pinksteren 5 jr en Jan 3 jr. Vader zal de kinderen opvoeden tot 25 jr of eerder huwelijk en dan
uitkeren elk 5½ st.
29. 31-07-1719. Testament Cornelia de Jong gehuwd met Jacobus Rek dr. med. wonende Lisse tevoren
weduwe van Tieleman van Koom. Zij heeft haar voorkinderen vaderlijk bewijs betaald. Zij benoemt tot
enige erfgenamen haar 3 voorkinderen Cornelis, Geertruij en Jan van Koom alsmede haar man in gelijke
delen en seclusie van de weeskamer.
30. 03-08-1719. Mutueel testament van Willem Willemszn. Meur diaken van de Gereformeerde
Gemeente te Lisse en Clemeinse Fransdr. Verham echtelieden. Als hij kinderloos sterft en zij hertrouwt
moet zij uitkeren aan de vrunden van de testateur 500 gld en na haar overlijden nogeens 500 gld en als
hij eerst sterft moet zij uitkeren aan Catharina Cornelisdr. van Wateringen dochter van de testateurs zr
Catharina Willemsdr. Meur en aan Geertje Jorisdr. Meur dochter van zijn broer Joris Willemszn. Meur
ieder 150 gld en als zij de langstlevende is prelegateert zij aan haar nicht Cornelia Jansdr. Kok haar
kleren alsmede aan Maria IJsbrandsdr. Kok en aan Cornelia Pietersdr. Verham, Jan Pieterszn. Verham
en aan Catharina, Elisabeth en Stijntje Hermanskinderen Tijdeman mede haar neef en nichten alle linnen
en wol. Langstlevende voogd of voogdes en na overlijden David Willemszn. Meur en Joris Willemszn.
Meur zijn broers. Seclusie van de weeskamer.
31. 07-08-1719. Aagje Jansdr. Broer wonende Lisse weduwe van Jacob Ottenszn. Cranenburg, Willem
Janszn. Broer wonende Aalsmeer, Maria Jansdr. Broer wonende Sparendam gehuwd met Jan Claaszn.
Tak en Jan Marchelis wonende Amsterdam zoon van wijlen Francine Jansdr. Broer enige erfgenamen
van Dieuwertje Jacobsdr. Broer huisvrouw van Jacobus de Jong en gesubstitueerder erfgenamen van
Jacob Janszn. Broer volgens testament van Dieuwertje verleden op 23-09-1718 voor mij nts en van
Jacob Janszn. Broer verleden voor Dirk Blok nts te Amsterdam van 11-05-1709 verkopen Geertje
Paulusdr. Cole mede wonende Lisse laatst weduwe van Simon Lenardszn. van Sonneveld een obligatie
tlv het gemene land ten comptoire Leiden tnv Johanna Beek gehuwd met Melchisedeck Sandra groot
2600 gld van 04-02-1676.
32. 07-08-1719. De voorgaande erfgenamen behalve Aagje verkopen Aagje Jansdr. Broer wonende
Lisse weduwe van Jacob Ottenszn. Cranenburg 3/4e in een obligatie tlv het gemene land van Holland en
West-Friesland ten comptoire Leiden van 16-08-1672 tnv Baartje Jacobsdr. van 1300 pond daarvan
koopster 1/4e toekomt.
33. 07-08-1719. Alle voorgaande erfgenamen alsmede Maria Jansdr. Broer, Lenard Willemszn. Oote
gehuwd met Maria Jansdr. Vlaanderen, Baartje Jansdr. Cranenburg meerderj. ongehuwd persoon, Pieter
Joostenzn. Butewech gehuwd met Gerritje Jacobsdr. Cranenburg, Laurens Danielszn. Breekland
gehuwd met Grietje Jacobsdr. Cranenburg, Otto Jacobszn. Cranenburg gehuwd met Adriana Simonsdr.
Hoogkamer, Jan Gortsak gehuwd met Maria Claasdr. van Dijk allen legatarissen van de voorsz.
Dieuwertje Jansdr. Broer verklaren alhetgeen hen toekomt ontvangen te hebben.
34. 27-08-1719. Testament van Pieter Dirkszn. van ’t Hoog schepen alhier benoemt tot enig erfgenaam
zijn dochter Maria van ’t Hoog en bij haar vooroverlijden haar dochter Dirkje Dirksdr. Droog. Hij
benoemt tot executeur Francois Doubleth en tot administratieve voogd Cornelis Adriaanszn. Saal zijn
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aangehuwd neef en seclusie van de weeskamer.
35. 29-08-1719. Cornelis Hubrechtszn. Persoon oud burgemeester van Vlaardingen vernietigt alle
voorgaande testamenten alsmede zijn huwelijksvoorwaarden gemaakt met Heijltje Cornelisdr. Fortuijn
voor nts Govert van Gesel te Rotterdam van 18-03-1694 voor zover deze strijdig zijn met dit testament
maar approbeert de erfgenamen genoemd in het testament gepasseerd voor nts Cornelis van Swieten te
Liere op 14-08-1714 en bespreekt de volgende legaten: aan zijn broer Maarten Hubrechtszn. Persoon
1000 gld, aan de Visserijarmen te Vlaardingen 1000 gld, het weeshuis aldaar 1000 gld, de kinderen van
Aafje Ridders gehuwd met Hubrecht van Rossen 1500 gld, des dat haar vader 8 jr na uitkering over
verval of belegging daarvan de vruchten (onder aftrek van de lasten) zal ontvangen zolang de kinderen
minderjarig zijn; aan Trijntje Maartensdr. Breems 1000 gld die moeten blijven onder het beheer van na
te noemen executeur en voogden en op interest moeten worden belegd; Cornelis Dirkszn. van den Bos te
Vlaardingen 1000 gld, Grietje Jansdr. Verbel weduwe van Adriaan Corneliszn. Wapenaar zolang dat
deze ongehuwd blijft maar anders niet 1000 gld; de heer Temming bedienaar des goddelijken woords te
Vlaardingen 1000 gld; Cornelis van der Kum priester van de R.K. Kerk even buiten Vlaardingen 1000
gld; Aaltje Cornelisdr. van den Bos zijn dienstmaagd als zij bij zijn overlijden nog bij hem woont 600
gld, Jannetje Gijsbertsdr. de Zeeuw mede dienstbaar met de zelfde bepaling een schuldrentebrief tbv de
testateur tlv haar stiefvader Gijsbert Lenardszn. de Bot van 400 gld van 04-05-1716 verzekerd op een
huis en erf te Vlaardingen daar de voorsz. Gijsbert in leeft alsmede 100 gld en nog de interest van het
voorsz. kapitaal van 400 gld, Kors Maartenszn. van Noord en Claas Govertszn. van Drongelen beiden
stuurlieden elk 1000 gld, Hubert Jacobszn. van der Linden zoon van Jacobus van der Linden 1200 gld,
Hubrecht Manneke en bij zijn vooroverlijden zijn afkomelingen 2000 gld, de kinderen van Cornelis
Manneke met plaatsvervulling 2000 gld, de kinderen van Gillis Manneke met plaatsvervulling 2000 gld,
Jacob Gilliszn. Manneke voor zijn gedane goede diensten boven hetgeen hij reeds ontvangen heeft een
huis en erf op de Haven te Vlaardingen door testateur bewoont en het pakhuis buiten op de Haven op de
hoek van de steeg mits daarvan aan de boedel vergoedende 2000 gld en alle legaten bij misforttuin van
zijn negotie ponds/ponds gewijs te verminderen. Hij benoemt tot enig erfgenaam de kinderen en verdere
erfgenamen van zijn vrouw Heijltje Cornelisdr. Fortuijn. Hij wil dat aan Abraham van der Linden zal
blijven het speelhuis dat hij achter de lijnbaan van Abraham heeft laten maken en bouwen en moet daarvoor in de boedel brengen een bedrag van 500 gld. Executeurs en voogden zijn broer Maarten
Hubrechtszn. Persoon, Hubrecht Manneke, Jacobus van der Linden en Isaac Penning met seclusie van
de weeskamer.
36. 04-09-1719. Maarten Hubrechtszn. Persoon wonende Vlaardingen broer en 1e executeur van het
testament van Cornelis Hubrechtszn. Persoon overleden en voogd over zijn minderj. erfgenamen en
legatarissen en mede namens zijn neven Hubrecht Manneke, Jacobus van der Linden en Isaac Penning
mede executeurs en voogden heeft ingevolge het testament met zijn mede executeurs alle papieren en
effecten doen sluiten in een kist die door allen afgesloten is met een eigen hangslot waarvan alleen de
eigenaar de sleutel heeft en zal de scheiding en inventaris doen opstellen.
37. 12-09-1719. Warbout Vreeburgh mr timmerman te Lisse en Andries Hendrikszn. van der Aar
wonende Noordwijkerhout attesteren tvv Willem Staal als last en procurastie hebbende van Hendrik van
Duren als eigenaar van de woning Veenhuis aan de Haarlemse en Leidse Trekvaart dat op 12-07 ll op de
woning zijn gekomen Pieter van Slingerland, schout van Noordwijkerhout en Voorhout, Cornelis
Teeuwen, Pieter Vlaanderen, Hendrik Pieterszn. Heemskerk en Cornelis Simonszn. als poldermeesters
van de grote veenpolder van Noordwijkerhout en hebben het timmermen en beplanting aldaar
bezichtigd zoals door de requirant gedaan en hebben aan hem voorgelegd het contract van requirants
predecesseurs en de heer Ascanius van Sijpesteijn ter eenre en de poldermeesters in die tijd ter andere
zijde met approbatie van Dijkgraaf en Hoogheemraden van Rijnland van 17-05-1664 opgemaakt en
willen dat dit contract wordt nagekomen.
38. 16-09-1719. Adriana Floriszn. van der Wijk weduwe van Gerrit Jacobszn. Slingerland met Jan
Hermanszn. Nijenhuis van Olphen in Munsterland beiden wonende Lisse ter eenre en Adriaan Jacobszn.
Slingerland wonende Voorhout oom en bloedvoogd over Jacob oud geweest 09-11-1718 10 jr en
Leentje oud 31-12-1718 8 jr enige kinderen van Gerrit Jacobszn. Slingerland ter andere en in april 1719
is Gerrit overleden. Er zijn meer schulden dan baten. Moeder zal de kinderen opvoeden tot 25 jr of
eerder huwelijk en dan elk uitreiken 1 zilveren ducaton.
39. 25-09-1719. Mutueel testament van Jan Janszn. Weijscher en Christina Dirksdr. van Doelen
echtelieden wonende Lisse. Als testatrice langstlevende is en hertrouwt gaat de helft van de boedel naar
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Gerrit Hendrikszn. Hoogkamer en Claas Pieterszn. van Steijn beiden wonende Lisse en bij
vooroverlijden aan de langstlevende en als zij niet hertrouwt of de testateur is de langstlevende gaat hun
nalatenschap naar de zelfde personen met plaatsvervulling, welke ook tot voogden worden benoemd en
seclusie van de weeskamer.
40. 20-09-1719. Claas Claaszn. van Worcum wonende Hillegom gehuwd met niet ingevuld Claasdr. van
’s-Gravenmade zr van Jan Claaszn. van ’s-Gravenmade overleden te Hillegom zonder descendenten
verwerpt de nalatenschap.
41. 06-10-1719. Mutueel testament van Lenard Bruijnenzn. van der Bijl bakker en Cornelia Gerritsdr.
den Haan echtelieden wonende Sassenheim. Langstlevende kinderen opvoeden tot 25 jr of eerder
huwelijk en dan aan allen tezamen 25 gld uitreiken alsmede seclusie van de weeskamer.
42. 10-10-1719. Lenard Bruijnenzn. van der Bijl gehuwd met Cornelia Gerritsdr. den Haan tevoren
weduwe van Arend Dirkszn. Pruijs vlgs diens testament gepasseerd op 05-06-1698 voor nts Willem
Kleuters en als last en procuratie hebbende van Jan Vegterszn. van Wetteren weduwe Fijtje Dirksdr.
Pruijs vlgs scheiding voor mij nts gepasseerd op 04-03-1710, van Claasje Adriaansdr. Brero weduwe
Jan Dirkszn. Pruijs en van Adriana Gerritsdr. den Haan weduwe van Jacobus Dirkszn. Pruijs, kinderen
van Dirk Janszn. Pruijs en Leentje Arendsdr. van der Werf beiden overleden te Sassenheim gepasseerd
voor mij nts op 11-02-1719 machtigen Cornelis Noppe procureur te Haarlem in zaak van de voorsz.
erfgenamen voor het gerecht van Sassenheim ca Dirk Janszn. van Wetteren, de erfgenamen van Cornelis
Dirkszn. Verschoor en tegen alle anderen.
43. 20-10-1719. Cornelis Adriaanszn. van der Saal en Elias Adriaanszn. Geel burgemeesters van Lisse
mitsgaders Dammas Dammaszn. Raaphorst mede wonende Lisse, de 2 eerste comparanten als enig
overgebleven executeurs van het testament van Grietje Dirksdr. van ’t Hoog weduwe van Willem
Arendszn. mede burgemeester van Lisse vlgs testament voor mij nts van 05-08-1714, voogden en
administrateurs over de goederen van Maria Bartholomeeusdr. Klinkenberg, kindskindkind van Grietje
voorsz. benoemen ipv overleden Pieter Dirkszn. van ’t Hoog de voorsz. Dammas Dammaszn.
Raaphorst.
44. 20-10-1719. Staat en inventaris van wijlen Pieter Dirkszn. van ’t Hoog schepen van Lisse overleden
op Dubbelhoven in augustus 1719 gehuwd met wijlen Jannetje Simonsdr. van der Codde mede op
Dubbelhoven overleden nalatende als enige dochter Maria en zijn dochters dochter Dirkje Dirksdr.
Droog. Onroerende goederen te Lisse een huis en erf omtrent de Kruisweg vlgs de opdrachtbrief van
11-05-1690 groot 28 roe, belend NO Tieleman Stroom, ZO de Hereweg, ZW de Lisserbeek en daarover
Albertus van Sweringen en Huig Adriaanszn. van Leeuwen en NW de erfgenamen van Jan van
Bleijswijk, de overledene aanbedeeld bij scheiding verleden voor Jacobus van Dorp op 17-01-1705,
bewoond door Bart Willemszn. Kok, Jannetje Maartensdr. Verduijn en Magdalena weduwe Jan Molin;
de helft van 2 morgen 100 roe land genaamd het Hellecampje gelegen in Sassenheimerbroek daarvan
Jan Dirkszn. van der Voord de oude de wederhelft toekomt, opgedragen op 17-06-1687, belend NO de
Ringsloot van de bedijkte Lisserpoel, ZO Anna en Emerentia Woutersdr. Alphijn, ZW Jacobus
Corneliszn. Warmond wegens zijn huisvrouw en NW Jan Adriaanszn. van ’s-Gravenmade, de
overledene aangekomen bij scheiding als voren; de helft van 2 morgen land in de Westgeest, aan
Jadobus en de overleden Pieter Dirkszn. van ’t Hoog opgekomen op 20-05-1692 aan Catharinen Laan,
belend NO de weduwe en erfgenamen van Gerrit Pieterszn. Langeveld, ZO Jan Vlaanderen oude
Janszn., ZW Catharinen Laan, NW Maarten Huigenszn. Langeveld en verhuurd aan Grietje Adriaansdr.
van Leeuwen weduwe Gerrit Pieterszn. Langeveld.
45. 22-10-1719. Anna Horsman weduwe van Jan Troeij en Sara Troeij haar dochter beiden wonende
Leeuwarden geassisteerd met Daniel Pieterszn. de Jong haar neef wonende Amsterdam als haar gekoren
voogd en nog dezelfde de Jong voor hem zelve, de voorsz. Anna Horsman en Daniel de Jong
geïnstitueerde erfgenamen en Sara Troeij legataresse van Sara Horsman overleden Leiden weduwe eerst
van Jasper Verhoeve, daarna van Marcelis Houwening en Jan Veken en laatst huisvrouw van Jan van
Garderen bode van Rijnland vlgs testament verleden voor Coenraad van Rijp nts te Leiden van
18-09-1719 hebben ontvangen van Jan van Garderen en Barend Schepers mr chirurgijn te Leiden als
executeurs van het testament copie autentiek van de huwelijksvoorwaarden gepasseerd voor Jacobus
van Dorp nts te Lisse op 29-03-1714 tussen van Garderen en Horsman en hebben de inventaris
vastgesteld.
46. 09-11-1719. Joannes Dirkszn. Koij, Arij Dirkszn. Koij en Jacobus Dirkszn. Koij allen wonende
Nieuweveen meerderj. mede-erfgenamen met de overleden Dirk Corneliszn. Koij eerst van hun broer
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Cornelis Dirkszn. Koij en verder kinderen en nagelaten erfgenamen van Dirk Corneliszn. Koij en
Debora Ooms, alle 3 overleden te Nieuweveen delen de boedel. Joannes een huis en erf in de grote of
achterdijkse polder in Nieuweveen aan Dirk Corneliszn. Koij opgedragen op 07-10-1694, belend O
Bruijn Hendrikszn. Wesendonk, Anna Jansdr. van Ruijten weduwe Willem van der Codde in zijn leven
schout van Nieuweveen en Uiterbuurt, Cornelis Korszn. Kruijsheer en Aart Janszn. van der Berg en N
de dijk groot 310 roe alsmede een teeltuintje van 30 roe in de Oosterpolder te Nieuweveen aan de
overledene opgedragen op 13-03-1692, belend O Lenard Willemszn. Hoogeveen, Z de Vaanwetering en
W en N de dicaonie; Jacob Dirkszn. Koij een schuur en erf in de Oostersepolder in Nieuweveen groot
400 roe, het merendeel in Nieuweveen en eensdeels in Kalslagen, aan Cornelis Dirkszn. Koij beide
opgedragen op 21-04-1701 en 03-11-1701, belend de ene partij O Gijsbertje Jacobsdr. van Ruijten, Z
Pieter van Staden en Claas Michielszn. de Meijer, W de kade en N de schout Barend Kreger en de 2e
partij O de voorsz. schout, Z Anna weduwe Augustin Dirkszn. de Jong, W de voorsz. Cornelis Korszn.
Kruijsheer, Gerrit Bouwenszn. van der Togt en de voorsz. Gijsbertje Jacobsdr. van Ruijten c.s. en N de
navolgende partij groot 500 roe, nog een partij in de polder van Kalslagen aan Cornelis Dirkszn. Koij
opgedragen op 17-02-1694, belend O de voorsz. schout Kreger, Z de laatst voorgaande partij, W de
eerste partij en N Hendrik Janszn. Bouman groot 200 roe en nog een partij in de voorsz. Oosterpolder
mede in Kalslagen aan Dirk Corneliszn. Koij opgedragen op 24-07-1694, belend O de laatst voorgaande
partij, W Simon Allardszn. Brand, Z Gerrit Bouwenszn. van der Togt en N de voorsz. weduwe van
Augustin Dirkszn. de Jong groot 380 roe en Adriaan Dirkszn. Koij is met andere goederen voldaan.
47. 10-11-1719. Claas Joriszn. van ’s-Gravenmade, Louris Joriszn. van ’s-Gravenmade broers
bouwlieden te Lisse enige overgebleven erfgenamen ab intestato van Jan Joriszn. van ’s-Gravenmade
overleden te Warmond en mede-erfgenamen van Jacobus Dirkszn. Lelieveld en Catharina Quirinsdr.
van ’s-Gravenmade delen de boedel. Claas Joriszn. 2 partijen land in Roversbroek in Lisse tezamen 4
morgen 324 roe opgedragen op 07-06-1712 aan Jan Joriszn. voorsz., belend de 1e partij groot 2 morgen
304 roe NO de weduwe van Jacobus Ottenszn. Cranenburg, ZO de navolgende partij, ZW de
erfgenamen van Claas Maartenszn. van der Poel en Jacobus Maartenszn. van ’t Hoog en NW Mr Pieter
Six en de andere partij van 2 morgen 20 roe belend NO de Abdij van Leeuwenhorst, ZO de Kagermeer,
ZW de voorsz. erfgenamen van Claas Maartenszn. van der Poel en NW de voorgaande partij en nog een
huis en erf met schuur in Sassenheim aan Jan Joriszn. opgedragen op 03-05-1715, belend geheel NO
Thomas Rijs-wijk, ZO Jan Dirkszn. van der Voord de oude, ZW Dirk Corneliszn. van Endelstraten en
NW de Heerweg en aan Louris Joriszn. 3 morgen 597 roe land in de blauwe polder onder Alkemade op
30-04-1697 opgedragen aan Jacobus Dirkszn. Lelieveld en aan Jan Joriszn. van ’s-Gravenmade
aanbedeeld geweest daarop een huis heeft gestaan dat afgebroken was, belend O Marcelisje Cornelisdr.
c.s., Z de Kalverkamp en W en N Hendrik Corneliszn. Starrenburg.
48. 18-11-1719. Willem Pieterszn. Guldemond, Pieter Corneliszn. Bremer gehuwd met Geertje
Pietersdr. Guldemond beiden wonende Soeterwoude, broer en zuster en enige erfgenamen door versterf
van Maarten Pieterszn. Guldemond overleden in Lisse in maart 1719 gehuwd met Catharina Gerritsdr.
Moerkerken. Zij hebben geconstateerd dat de boedel met meer schulden dan baten is belast en
verwerpen de nalatenschap.
49. 19-11-1719. Cornelis Franszn. Kok president burgemeester van Lisse boedelhouder van zijn
overleden vrouw Grietje Willemsdr. van der Codde is schuldig aan Adriana van der Codde weduwe van
Antoni Brouwer zijn huisvrouwe nicht 100 gld. Afgelost 07-05-1721.
50. 22-12-1719. Inventaris van de boedel van Grietje Paulusdr. Cole overleden Lisse 06-10-1719,
weduwe en boedelhoudster eerst van jonge Jan Janszn. Vlaanderen burgemeester van Lisse en daarna
van Simon Lenardszn. van Sonneveld in zijn leven schepen van Lisse vermogens vertichting en
huwelijksvoorwaarden en testament tot haar erfgenaam achterlatende haar enige zoon Jan Vlaanderen
jonge Janszn. die zij in de legitieme stelt en in het overige zijn kinderen en indien deze ontbreken zijn
magen en vrienden, gedaan door Jan Vlaanderen oude Janszn. burgemeester van Lisse, Pieter Pieterszn.
Vlaanderen oud burgemeester te Noord-wijkerhout als executeurs van het testament verleden op
10-07-1712 voor nts Jacobus van Dorp, een vertichting of scheiding verleden voor nts Rens van Schoorl
op 28-01-1678 tussen Grietje Paulusdr. ter eenre en Jan Janszn. Vlaanderen den ouden en Anthonis
Janszn. Vlaan-deren omen en voogden over Jan Janszn. Vlaanderen alstoen minderjarige zoon van
Grietje Paulusdr. ter andere zijde, waarbij Grietje boedelhoudster was gebleven en aan Jan Janszn.
Vlaanderen haar zoon boven opvoeding tot 22 jr of eerder huwelijk was aanbedeeld een huis en erf aan
de Graftweg, door Jan Janszn. Vlaanderen opgedragen aan Laurens Corneliszn. Pardidon op 24-12-1703
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voor 343 gld 14 st; 1 morgen land in het Oosteinde in de Oostgeest opgedragan aan jonge Jan Janszn.
Vlaanderen op 16-02-1666 daarvan de tijns is afgekocht op 01-01-1687 en nog een oudere opdrachtbrief
van 28-04-1659, belend NO Margriet Andriesdr. Tijdeman en Arend Meeszn. van Veldbruggen, ZO Jan
Corneliszn. Wassenaar, ZW de erfgenamen van de ontvanger Bleijswijk te Delft en NW de erfgenamen
van Agneta Blok; een obligatie van 500 gld tlv Jan Jacobszn. Knottig welke niet gevonden is, een
lijfrentebrief van 50 gld per jr tlv Jan jonge Jan Vlaanderen tlv het gemene land ten comptoire Leiden
van 07-11-1676 en verder door Jan jonge Jans Vlaanderen met raad van moeder en de vrunden
aangekocht een lijfrente van 45 gld per jr tbv zijn eigen lijf en ten laste en comptoire als voren van
01-12-1703 waarvoor zijn moeder hem 550 gld had geleend. Huwelijksvoorwaarden tusssen Simon
Lenardszn. van Sonneveld JM en Grietje Paulusdr. voor nts Laurens Baart te Haarlem op 24-01-1678 en
een testament van Simon Lenardszn. van Sonneveld voor schout en schepenen van Lisse van
20-11-1685. Onroerende goedere te Lisse een huis en erf met 14 roe 9 voet erf in het vierkant daar
Grietje Paulusdr. op heeft gewoond aan Jan Janszn. Vlaanderen de jonge opgedragen op 13-05-1667 en
24-04-1668 met oude brieven van 01-05-1653, 09-04-1624 en 16-05-1580, belast geweest met sheren
tijns en tbv de Abdij van Leeuwenhorst met 10 st per jr, beide afgekocht, de tijns op 01-01-1686 in
margine aangetekend op de brief van 01-05-1653 en de 10 st op 12-06-1700 vlgs kwitantie, nog 2 oude
brieven van hetzelfde huis van 18-03-1565 en 16-06-1579; het voorste gedeelte van het huis is verhuurd
aan Dr Jacobus Rek voor 30 gld per jr. Landen alle in Lisserbroek 2 morgen 500 roe land genaamd de
Beekcamp gekomen van Jhr Willem de Waal van Vronesteijn opgedragen op 01-05-1682 aan Simon
Lenardszn. van Sonneveld en de overledene aangekomen krachtens het voorgaande testament en
huwelijksvoorwaarden van 20-11-1685 en 24-01-1678, belend NO de boedel van de overleden Grietje
Paulusdr. met de smalle Beekcamp hierna genoemd, ZO de Bredeweg, ZW de erfgenamen van Hendrik
Corneliszn. van Limmen en NW de erfgenamen van Agneta Blok; de helft van 2 percelen land gelegen
in de Oostpolder daarvan de wederhelft toebehoort aan de weduwe van Jacob Ottenszn. Cranenburg aan
Simon Lenardszn. van Sonneveld opgedragen op 10-04-1685 en de overleden Grietje aangekomen als
voren, gekomen van Joannes van Lent en Gerrit Molin, de ene genaamd de Beekcamp groot 4 morgen,
belend NO de navolgende partij, ZO de Broekweg, ZW de Tochtsloot en NO de Beek en de andere groot
300 roe genaamd het half morgen, belend NO en NW de navolgende partij, ZO de Broekweg en ZW de
voorgaande partij, van welke beide de tijns is afgekocht op 01-01-1687 volgens kwitantie van de
rentmees-ter Joan Hanneman; 1 morgen 60 roe land gelegen in de polder genaamd de smalle Beekcamp
aan Grietje Paulusdr. opgedragen op 20-05-1692 gekomen van Mr IJsbrand de Bije uit de boedel van
Adriaan van der Laan, belend NO de Tochtsloot en daarover de voorgaande partij, ZO de Kruisweg, ZW
de 3e voorgaande partij en NW de Beek of Tocht en daarover de erfgenamen van Agneta Blok, verhuurd
aan Huig Adriaanszn. van Leeuwen; de helft van 1 morgen 400 roe land genaamd de Barendtcamp
opgedragen als voren daarvan de wederhelft toekomt aan de weduwe van Jacob Ottenszn. Cranenburg,
belend NO de weduwe voorsz. en de vrouwe van Warmenhuijzen, ZO de Kruisweg, de overleden
Grietje en de weduwe van Jacob Ottenszn. Cranenburg, ZW de overledene en de voorsz. weduwe en
NW de Lisserbeek en daarover de erfgenamen van Joan van Bleijswijk, verhuurt aan Jan Bekke het
geheel om 75 gld per jr daarvan de boedel de helft komt of 37,50 gld. Een lijfrente ten lijve van Jan
Janszn. Vlaanderen Janszn. daar moeder van was de voorsz. Grietje Paulusdr. aangekocht door Jan
Janszn. Vlaanderen de Jonge tlv de stad Haarlem van 50 pond op 03-08-1671. Volgen een groot aantal
obligaties, schuldbrieven en obligaties op particulieren.
50. 19-11-1719. Testament van Cornelis Franszn. Kok president burgemeester van Lisse. Hij herroept
alle testamenten en wel speciaal dat met zijn overleden vrouw Grietje Willemsdr. van der Codde op
04-07-1682 gepasseerd voor schout en schepenen van Lisse voor zover zijn dispositie tbv zijn vrunden
daarin vermeld, latende die tbv zijn vrouw “zoals die leid”; hij bepaalt dat van de helft van de
nalatenschap de kinderen van zijn overleden broer Willem Franszn. Kok op hun aandeel moeten missen
de schade die de boedel opgelopen heeft door het onbetaald blijven van een kapitaal van 450 gld met de
rente daarover hetwelk hij in 1705 op eigen naam had gelicht en benoemt tot erfgenamen de kinderen
van gemelde overleden broer en van zijn zuster Elisabeth Fransdr. Kok hoofd voor hoofd en niet in
stammen. Hij benoemt tot executeur Jan Vlaanderen oude Janszn. oud-burgemeester van Lisse als ook
tot voogd over de minderj. erfgenamen van zijn zijde en tot voogden over de minderj. erfgenamen van
zijn vrouw nts Frederik van der Kerf te Leiden met Adriaan Jeroenszn. van Steijn en seclusie van de
weeskamer.
51. 30-11-1719. Adriaan Jeroenszn. van Steijn en Grietje Jeroensdr. van Steijn weduwe van Simon
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Claaszn. Hoogkamer overgebleven kinderen van wijlen Magdalena Willemsdr. van der Codde bij
Jeroen Dirkszn. van Steijn, Frederik van der Kerf notaris en procureur te Leiden gehuwd met Anna van
der Codde voor hem zelve en de 1e en 3e comparant als testamentaire voogden over Pieter van der
Codde, Pontiana van der Codde en Grietje van der Codde minder-jarige. kinderen van wijlen Mr
Pontiaan van der Codde advocaat te Leiden en Cornelia van Twist en kleinkinderen van wijlen Pieter
Willemszn. van der Codde secretaris van het baljuwschap van Rijnland en schout en secretaris van Lisse
en Adriana van der Codde weduwe wijlen Anthonij Brouwer voor haar zelve en vervangende haar zuster
Clementia van der Codde bejaarde ongehuwd kind van Pieter van der Codde, voorts Adriana van der
Codde bejaarde ongehuwde dr wonende Sassenheim, dochter van Cornelis Willemszn. van der Codde,
Jacob Maartenszn. Verduijn gehuwd met Rijkje Thomasdr.van Eede enig overgebleven dochter van
Maria Willemsdr. van der Codde, allen gesubstitueerde erfgenamen ex testamento van Grietje
Willemsdr. van der Codde overleden Lisse gehuwd met wijlen Cornelis Franszn. Kok president
burgemeester van Lisse, zijnde het testament van Cornelis Franszn. Kok en Grietje Willemsdr. van der
Codde gepasseerd voor schout en schepenen van Lisse op 04-07-1682 en nadere dispositie van Kok
alleen voor mij nts op 19-11-1719 machtigen Jan Vlaanderen oude Janszn. welke door wijlen Cornelis
Frans was gesteld als executeur en redderaar van zijn boedel en voogd over zijn minderj. erfgenamen.
52. 06-12-1719. Inventaris van de goederen van Cornelis Huijbrechtszn. Persoon overleden Vlaardingen
02-12-1719, burgemeester en raad en laatst regerend president-schepen van Vlaardingen waarvan de
erfgenamen zijn de kinderen en verdere afkomelingen van zijn laatste vrouw Heijltje Cornelisdr.
Fortuijn tevoren gehuwd geweest met Jacob Manneke schepen en raad van Vlaardingen en daarna met
Cornelis van der Linde burgemeester en raad beide van Vlaardingen, zijnde Hubrecht Manneke voor
1/6e, Maria Manneke gehuwd met Abraham Bakker voor 1/6e, Catharina Manneke gehuwd met Willem
van Wijn, Reijmpje Manneke meerderj. ongehuwde dr en Jacob Manneke, kinderen van wijlen Cornelis
Manneke met hun vieren voor 1/6e, Jacob Gilliszn. Manneke en Lourens Polderman gehuwd met
Heijltje Manneke, kinderen van wijlen Gillis Manneke tezamen voor 1/6e, welke Cornelis, Gillis en
Hubrecht zonen waren van Heijltje bij Jacob Manneke en Catharina van der Linde gehuwd met Isaac
Penning wonende Delft voor 1/6e, Jacob van der Linde voor 1/6e en Abraham van der Linde voor 1/6e
alle 3 kinderen van Heijltje bij Cornelis van der Linde, gedaan door Maarten Hubrechtszn. Persoon,
broer van Cornelis Hubrechtszn. Persoon, de voorsz. Hubrecht Manneke, Jacob van der Linde en Isaac
Penning als executeurs en voogden vlgs testament verleden voor Jacob van Dorp nts alhier op
29-08-1719. Onroerende goederen in Vlaardingen (alles voor de helft) een huis en erf op de Haven
daarvan de jongste brief is van 20-06-1642 tnv Cornelis Abrahamszn. Fortuijn en de andere een huis en
erf van 21-05-1685 tnv Heijltje Cornelisdr. weduwe Cornelis van der Linde; een huis en erf op de
Hoogstraat aan de oostzijde, omtrent het laatste voorgaande huis, belend Z Dirk Pieterszn. de Zeeuw, N
de erfgenamen van Heijltje Cornelisdr. Fortuijn, gehuurd door Grietje Jansdr. Verbel weduwe van Arij
Corneliszn. Wapenaar daarvan de laatste brief is van 03-05-1700; een pakhuis en erf op de Hoofdkade
belend O de Haven, Z ’s-Herenstraat, W de erfgenamen van Arij Polderman en N het navolgende huis,
daarvan de jongste brief is van 24-05-1683; een huis en erf aldaar, belend O en W als voren, Z het laatst
voorgaande huis, N Claas Trapper, daarvan de jongste brief is van 03-05-1710; een huis en erf bij de
Kraan op de Haven, belend O ’s-Heerenstraat, Z en W de weduwe van Arij Brobbel en N een vrije steeg,
bewoont door Trijntje Maartensdr. den Breems, daarvan de jongste brief is van 04-05-1715; 1/8e van het
oude Taanhuis op de Haven alsmede in het huisje daarnaast, daarvan de jongste brief is van 02-04-1682;
op de grond van Abraham van der Linden een speelhuis; de helft in een huis en erf in het Swarteveld aan
de westzijde van de dijk, daarvan de wederhelft toebehoort aan Jacobus Braat, bewoont door de weduwe
van Hubrecht Ouwendijk, daarvan de jongste brief is van 17-07-1718, belend O de dijk in het
Swarteveld, Z Arij Rogierszn. de Jong, W de Jokweg en N de Stadstrap; 3 lijnen in 41 lijnen in het
nieuwe Leverhuis; een graf no A het 5e graf, een graf in het Kerkehoekje, een dito voor de Magistraatsbanken. Verder nog schuldbrieven en porties scheep alsmede obligaties.
53. 07-12-1719. Testament van Pieter Pieterszn. van Staveren en Cornelia Pietersdr. van Staveren broer
en zuster wonende Lisse. Als Pieter kinderloos overlijdt wordt het testament als mutueel beschouwd
onder opdracht aan de langstlevende uit te keren aan zijn zuster van halve bedde Catharina Pietersdr. van
Staveren bij 25 jr of eerder huwelijk 25 gld. Voogden over de minderj. erfgenamen Adriaan Janszn.
Swanebeek en Roel Corneliszn. van Swieten wonende onder Alphen en seclusie van de weeskamer.
54. 10-12-1719. Jan Thomas Pietersznzn. van Koppen wonende Hillegom zoon en voor de helft mede
erfgenaam van Thomas Pieterszn. van Koppen en Jannetje Lenardsdr. beiden overleden te Zoerik in de
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Meijerij van den Bosch machtigt Pieter Thomaszn. van Koppen zijn broer en mede erfgenaam voor de
helft om alles te regelen betreffende zijn aandeel in landerijen en huis in Tongerle bij Eindhoven.
55. 11-12-1719. Mutueel testament van Jan Tielemanszn. van Koom chirurgijn en Sijtje de Koning
echtelieden wonende Lisse. Moeder van de testateur Cornelia de Jong nu gehuwd met Jacobus Rek med.
dr leeft nog en haar legitieme portie is 50 gld. Seclusie van de weeskamer.
57. (56 overgeslagen) 28-12-1719. Inventaris van de boedel van Cornelis Franszn. Kok president
burgemeester en diens vrouw Grietje Willemsdr. van der Codde beiden gewoond hebbende en alhier
overleden het laatst Cornelis op 23-11-1719 onder verwijzing naar hun testament van 04-06-1682 voor
schout en schepenen van Lisse en dispositie van Cornelis na overlijden van zijn vrouw voor Jacob van
Dorp op 19-11-1719. Erfgenamen zijn overleden broer en zusters kinderen hoofd voor hoofd en niet in
stammen, zijnde Abraham, Bart, Bave, Gijsbert, Frans, Jan en NN Willemsdr. Kok, de kinderen van
wijlen Willem Franszn. Kok, de voorsz. NN gehuwd met Jan Pieterszn.Suderbaen en niet ingevuld
dochter van Elisabeth Fransdr. Kok gehuwd met NN en van de zijde van Grietje haar overleden broers
en zusters kinderen en kleinkinderen als Adriaan Jeroenszn. van Steijn en Grietje Jeroensdr. van Steijn
weduwe Simon Claaszn. Hoochkamer kinderen van wijlen Magdalena Willemsdr. van der Codde,
Adriana van der Codde meerderj. ongehuwde dochter en enig kind van wijlen Cornelis Willemszn. van
der Codde, Adriana van der Codde weduwe Anthonij Brouwer en Clementia van der Codde meerderj
ongehuwde dr., kinderen mitsgaders Anna van der Codde gehuwd met Frederik van der Kerf nts te
Leiden, Pieter van der Codde, Pontiana van der Codde en Grietje van der Codde minderj. alle 4
kindskinderen van Pieter Willemszn. van der Codde secretaris van het Baljuwschap van Rijnland en
schout en secretaris van Lisse, Rijkje Thomasdr. van Eede enig overgebleven kind van Maria
Willemsdr. van der Codde gehuwd met Jacob Maartenszn. Verduijn, hebbende verder de voorsz.
Cornelis Franszn. Kok verkoren Jan Vlaanderen oude Janszn. oud burgemeester van Lisse tot executeur
van zijn testament en als voogd over de minderj. aan zijn zijde en de voorsz. van der Kerf en van Steijn
voogden over de minderj. erfgenamen van Grietje. Onroerende Goederen te Lisse: een huis en erf,
vlasschuur met swingelkot en tuin daar achter tussen het vierkant en de Kruisweg aan de overledene
opgedragen op 03-06-1679, belend NO Clara Cornelisdr. van der Werf weduwe Jacob Dirkszn. van ’t
Hoog en Jan Vlaanderen oude Janszn., ZO de Hereweg, ZW Geertruijd weduwe van Willem Dirkszn.
Wassenaar en de kinderen van Engel Corneliszn. Brero en NW de heer van Lisse met afgezand land; een
derde van een huis en erf in de Oostgeest in de oude Mosvenen aan de Venerlaan bij de Berkhout
daarvan de ondergenoemde nts Jacobus van Dorp 2/3e delen toekomen, belend in zijn geheel NO de
Venerlaan of Lageweg, ZO Pieter Colaard en ZW en NW Pieter Six, verhuurd aan Dirk Philipszn. van
Steijn voor 5 jr voor 38 gld per jr. In de Lage venen 1 morgen 200 roe aan de Trekvaart tussen Leiden en
Haarlem aan de overledene opgedragen op 08-05-1714, belend O de eerstvolgende partij, ZO de voorsz.
kinderen van Engel Corneliszn. Brero en Catharina Cornelisdr. Westerbeek, ZW Mr Salomon van Egten
burgemeester van Haarlem en NW de voorsz. trekvaart, een gedeelte verhuurd aan Hubert Pieterszn.
Arkshoek om 8 gld; 2 percelen land tezamen 3 morgen 100 roe aan de overledene opgedragen op
20-05-1704, belend NO de heer van Lisse en Pieter Pieterszn. Fits de jonge, ZO de Tochtsloot en
daarover Jacob Corneliszn. Warmond wegens zijn huisvrouw Adriana Dammasdr. Sandvliet, ZW de
kinderen van Catharina Cornelisdr. Westerbeek en Engel Corneliszn. Brero en de laatst voorgaande
partij en NW de voorsz. Trekvaart, verhuurd aan Pieter Laurenszn. Akersloot; 2 morgen 500 roe
genaamd de Prutelcamp aan de overledene opgedragen op 06-05-1699, belend NO, ZO en ZW Maria
Blok en NW de voorsz. Trekvaart, verhuurd aan Hendrik Pieterszn. Arkshoek om 40 gld per jr. Volgen
de inschulden en lasten van de boedel. Onder de doodschulden een post van 6 gld aan recht voor de
begrafenis van Grietje.
H.J..v.d.Waag
Spijkenisse, mei 2002.
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