NOTARIEEL ARCHIEF VAN LISSE
Notaris Jacob van Dorp
Inv.nr. 5318
bewerkt door
H.J. v.d. Waag.

Ook hier betreft het een deel over slechts een jaar en wel 1721, niet gepagineerd, doch slechts de akten
zijn genummerd. Het heeft een eigentijdse index. De bewerker heeft ook hier getracht ivm indexering
een zelfde spelling aan te houden. Voor de juiste spelling raadplege men het originele register.
1. 07-01-1721. Dirk Janszn. van der Voord en Cornelis Corneliszn. Heemskerk beiden wonende Lisse
en Pieter Janszn. Rode wonende Sassenheim als testamentaire voogden over de 7 minderj. nagelaten
weeskinderen van wijlen Quirina Jansdr. van der Voord bij Cornelis Corneliszn. Elstgeest voor 1/3,
Gerrit Claaszn. Paridon mede wonende Sassenheim gehuwd met Cornelia Jansdr. van der Voord voor
1/3e en Dirk Janszn. van de Voord in privé voor 1/3e, kindskinderen, kinderen en erfgenamen van oude
Jan Dirkszn. van der Voord overleden te Lisse bij wijlen Weijntje Quirinsdr. volgens een besloten
testament van oude Jan Dirkszn. van 28-12-1718 daar van ’t opschrift is gepasseerd voor Mr Frans
Houttuin te Sassenheim en de opening op 06-02-1720 door mij nts. In de staat worden genoemd een
woning met 9 morgen 460 roe land gelegen in Sassenheim en 6 morgen 250 roe in Sassenheimerbroek in
Lisse, 3 obligaties van 02-02-1718 tlv de kinderen van Quirina Jansdr. van der Voord groot 2800 gld,
een obligatie tlv Gerrit Claaszn. Paridon van 250 gld en een tlv Dirk Janszn. van de Voord van 1600 gld.
De erfgenamen hebben de boedel gedeeld. De onroerende goederen te Sassenheim zijn toebedeeld aan
de minderj. kinderen van Quirina Jansdr. met Gerrit Claaszn. Pardion en de minderjarigen moeten
uitkeren aan Dirk Janszn. van de Voord 350 gld aan wie ook toebedeeld worden de 6 morgen 250 roe
land.
2. 12-01-1721. Cornelis Lenardszn. Alkemade 66 jr en Simon Pieterszn. Langeveld 46 jr gewezen
duinmeiers zo in Lisse als in Hillegom attesteren tvv Mr Pieter Fannius vrijheer van Oud-Haarlem en
eigenaar van een duin in Lisse nu gepacht en belopen door Hendrik Gerritszn. Valkoog dat zij voor deze
hetzelve duin gepacht en belopen hebben en dat hen wel bekend is zeker perceel in Lisse groot een halve
morgen van Cornelis Ascanius van Sijpesteijn en zij weten, dat op dat perceeltje land voor deze geen
houtgewas heeft gestaan.
3. 13-01-1721. Lenard Willemszn. Oote ambachtsbewaarder en oud-burgemeester en Otto Jacobszn.
Cranenburg schepen in Lisse door het overlijden van Aagje Jansdr. Broer laatst weduwe van Jacob
Ottenszn. Cranenburg geworden voogden over de persoon en goederen van haar zuster Baartje Jacobsdr.
Cranenburg vlgs het testament van Jacob Ottenszn. en Aagje Jansdr. voor mij nts op 28-12-1715
gepasseerd en benoemen Jan Marceliszn. koopman in Amsterdam tot voogd over de voorsz. Baartje.
4. 14-01-1721. Andries van Adelaar wonende Wassenaar en Jan Bij wonende Leiden gehuwd met Lena
van Adelaar voor hen zelve en als erfgenamen bij versterf van Jan Adelaar gevaren van de kamer van
Hoorn met het schip Rijksdorp naar Oost-Indië en op de reis over leden, welke Andries, Lena en Jan
kinderen waren van Margriet Andriesdr. Tijdeman bij Maarten Adelaar, welke Margriet dr en mede
erfgename was van Andries Hermanszn. Tijdeman vlgs testament voor schout en schepenen van Lisse
verleden op 16-02-1695 verklaren van Herman Andrieszn. Tijdeman, Jan Dirkszn. Klinkenberg en
Maarten Adelaar haarlieder voogden alles te hebben ingezien en goedgekeurd.
5. 19-01-1721. Abraham Willemszn. Kok wonende Lisse neef en mede-erfgenaam van Cornelis
Franszn. Kok vlgs diens testament van 1719 verleden voor deze nts is schuldig aan Otto Jacobszn.
Cranenburg bakker te Lisse 90 gld wegens geleverd brood vlgs afrekening en aan de erfgenamen van
Aagje Jansdr. Broer laatst weduwe van Jacob Ottenszn. Cranenburg 40 gld voor 2 jr huishuur en draagt
over aan die crediteuren zijn aandeel in de erfenis van zijn oom Cornelis Franszn. Kok om dit
ponds-ponds gewijs te verdelen en als er een overschot zou zijn aan hem uit te keren.6. 24-01-1721.
Inventaris van de boedel van Aagje Jansdr. Broer overleden Lisse 04-01-1721 eerst weduwe van Willem
Gerritszn. Oote en daarna van wijlen Jacob Ottenszn. Cranenburg tbv haar 5 kinderen Lenard
Willemszn. Oote, Baartje Jacobsdr. Cranenburg meerdrj. ongehuw-de dr, Gerritje Jacobsdr. Cranenburg
gehuwd met Pieter Joostenzn. Buteweg wonende onder Voorburg, Grietje Jacobsdr. Cranenburg
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gehuwd met Lourens Danielszn. Breekland wonende Leiderdorp en Otto Jacobszn. Cranenburg de 2
eersten en de laatste in Lisse tvv de kinderen van Willem Oote en Otto Jacobszn. Cranenburg als
voogden over de goederen van Baartje Jacobsdr. vlgs testament van Jacob Ottenszn. Cranenburg en
Aagje Jansdr. voor mij verleden op 28-12-1715 alsmede van Jan Marceliszn. koopman te Amsterdam
als verkoren voogd tot de finale scheiding vlgs autorisatie gepasseerd voor mij nts op 13-01-1721.
Genoemd wordt geld, bewerkjt goud, zilver,tin, koper, ijzer, blik en huisraad. Onroerende goederen: een
huis en erf met bakkerij en een gedeelte van een huis daarvan het merendeel toebehoort aan Jan Bekke in
het vierkant van het dorp bezeten wordt, het principale huis opgedragen aan Jacob Ottenszn. Cranenburg
op 02-05-1686, het huis daarvan een gedeelte door de voorsz. Bekke aan Otto Claaszn. Cranenburg op
02-07-1679 een hoekje erf op 11-06-1677 aan dezelfde Otto en op 06-05-1692 aan Jacob Ottenszn.,
belend NO Jan Bekke, ZO het voetpad van het dorp, ZW Geertruid Pietersdr. de Jong weduwe laatst van
Cornelis Hendrikszn. Domhof, Jan Janszn. Meytscher en Cornelis Janszn. Onnosel en NW de voorsz.
Onnosel hetwelk met het gereedschap geprelegateerd was aan de voorsz. Otto Jacobszn. Cranenburg
voor 4000 gld en aanvaarding in te gaan met het overlijden van Aagje Jansdr.; een huis en erf in de
Oostgeest in het Oosteinde, eertijds mede een bakkerij aan Jacobus Ottenszn. opgedragen op
22-08-1678 en tevoren aan Isbrand Pieterszn. van der Codde op 07-06-1672, belend NO Willem Janszn.
Slootman, ZO de Heerweg, ZW een van de navolgende partijen en NW de erfgenamen van
burgemeester Bleijswijk; verhuurd het voorste gedeelde aan Mees Gerritszn. Oudshoorn en het achterste
gedeelte staat leeg; een huis en erf aldaar aan Jacobus Ottenszn. opgedragen op 10-01-1695, belend NO
de navolgende partij, ZO de Heerweg, ZW Willem Janszn. Slootman en NW de erfgenamen van de heer
van Bleijswijk, bewoond het voorste gedeelte door Lenard Hendrikszn. van Roon en het achterste
gedeelte door Abraham Willemszn. Kok; een huis en erf aldaar aan Jacobus Ottenszn. Cranenburg
opgedragen op 24-04-1709, aan Pieter Corneliszn. Wassenaar op 18-05-1700 en aan Jacob Ottenszn.
tevoren opgedragen op 14-02-1691, op 28-05-1663 aan Apolonia Cornelisdr. van Immerseel, op
23-01-1652 aan Andries van der Broeke, belend NO en NW het 2e voorgaande huis, ZO de Heerweg en
ZW Jan Gilliszn., verhuurd aan Cornelia Claasdr. van Cleef laatst weduwe van Hendrik Pieterszn.
Tetrode; een huis en erf aldaar aan de overl. Jacob Ottenszn. Cranenburg opgedragen op 10-06-1708,
aan Pieter oude Claas van Steijn op 24-01-1692 en aan de voorsz. oude Claas Dirkszn. van Steijn op
24-05-1671, belend NO Pieter Janszn. Kok, ZO de Heerweg, ZW het 2e voorgaande huis en NW de
erfgenamen van de heer van Bleijswijk, waarvan het noordoostelijke gedeelte bewoond wordt door
Cornelis Persijn en het zuidwestelijke gedeelte door Cornelis Corneliszn. Geervliet. Landen in
Lisserbroek een perceel land of water genaamd de Kospoel aan de overleden Jacob Ottenszn.
Cranenburg opgedragen op 18-05-1700 en aan Adriaan Engelszn. Larum op 25-07-1643, belend NO de
Broekweg, ZO Lenard Willemszn. Oote en Jacomina Jansdr. Vlaanderen weduwe Jacob Anthoniszn.
van Egmond ZW dezelfde Lenard en NW en N de erfgenamen van Agneta Blok en Simon Simonszn.
Berkhout, verhuurd aan Jan Bekke, 1 morgen 400 roe land in de Oostpolder genaamd de Beekcamp, aan
Jacob Ottenszn. opgedragen op 26-07-1695, aan Anthonius Corneliszn. van Egmond op 20-05-1692 en
aan Jhr Adriaan van der Laan op 07-05-1665, belend NO de erfgenamen van Bleijswijk, ZO de vrouwe
van Warmenhuijzen, ZW de navolgende Barendscamp en NW de Tochtsloot en daarover de erfgenamen
van Bleijswijk, verhuurd aan Cornelis Mouringsz. van der Sluijs en de helft van 1 morgen 400 roe land
aldaar genaamd de Barendscamp, aan Jacob Ottenszn. opgedragen op 20-05-1692 en aan Jhr van der
Laan op 03-09-1675, daarvan de erfgenamen van Grietje Paulusdr. Cole de wederhelft bezitten, belend
in zijn geheel NO de voorgaande partij, de vrouwe van Warmenhuijzen, ZO de Kruisweg en de
navolgende partij, ZW dezelfde partij en NW de Lisserbeek en daarover de erfgenamen van Jan van
Bleijswijk voorsz. in het geheel verhuurd aan Otto Jacobszn. met de navolgende partij; nog in 4 morgen
10 roe genaamd de Beekcamp en nog een halve morgen aan de overleden Jacob Ottenszn. opgedragen
op 05-05-1690 en aan Adriaan Engelszn. Larum op 04-08-1620, daarvan de erfgenamen van Grietje
Paulusdr. Cole de wederhelft toebehoort, belend de Beekcamp in zijn geheel NO de laatst voorgaande
partij en de navolgende halve morgen, ZO de Broekweg, ZW de Tochtsloot en daarover de erfgenamen
van Grietje Paulusdr. voorsz., NW de Beek en daarover de erfgenamen van Agneta Blok en de halve
morgen belend NO en NW de voorsz. Barendscamp, ZO de Broekweg en ZW de Beekcamp, verhuurd
als voren en nog in 3 morgen 200 roe in twee percelenn gelegen in Lisserbroek aan de Meer met meer
erfpachten uitgegeven aan Hendrik Janszn. van Egmond op 24-06-1620, aanbedeeld bij scheidingaan
Arendje Cornelisdr. Verdel op 25-10-1625, daarvan de erfpacht was afgekocht op 07-02-1632 aan Jan
Corneliszn. Keijzer aanbedeeld bij scheiding voor mij nts verleden op 14-06-1692 en aan Jacob
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Ottenszn. met Lenard Willemszn. Oote op 20-05-1706, de ene een Bentcampje van 2 morgen 400 roe en
de andere een half campje van 400 roe, belend in zijn geheel NO de Abdij van Leeuwenhorst, ZO de
Meer, ZW Willem Adriaanszn. van der Stel en Agneta de Graaf en NW Gerrit Hendrikszn. Hoogcamer,
door de overleden Aagje Jansdr. zelf gebruikt; in Rooversbroek de helft van 4 morgen 114 roe op
25-01-1625 bij scheiding gepasseerd voor Foyt Gijsbertszn. van Sijp te Leiden aanbedeeld aan Aagje
Lourensdr. Roos, op 30-12-1688 vlgs scheiding gepasseerd voor Dirk Camper nts te Leiden aanbedeeld
aan jonge Anna Pietersdr. Langeveld en op 08-05-1714 opgedragen aan wijlen Jacob Ottenszn.
Cranenburg en Lenard Willemszn. Oote elk voor de helft, belend NO Daniel Quirinszn. Verdel en de
Kerk, ZO de Kerk, Marie Anthonisdr. Blok en de Abdij van Leeuwenhorst, ZW Mr Pieter Six en Claas
Joriszn. van ’s-Gravenmade en NW de erfgenamen van Syberig van der Horst, Anna Cornelisdr.
Heemskerk en Gerrit Hendrikszn. Hoogkamer in gebruik bij Lenard Willemszn.; de helft in een
afgezande kroft genaamd Lenarden Kroft groot 1 morgen 300 roe opgedragen op 16-01-1663 aan Pieter
Claaszn. Langeveld en aanbedeeld en opgedragen als voren, belend NO de Abdij van Leeuwenhorst, ZO
de Lijdweg, ZW de erfgenamen van Gerrit Pieterszn. Langeveld en NW de erfgenamen van Jan
Pieterszn. Langeveld en Guurtje Jansdr. Langeveld door de overleden Aagje Jans en Lenard Willemszn.
zelf gebruikt; nog alleen en geheel 1 morgen 422 roe land aan oude Hubert Hendrikszn. Heemskerk
opgedragen voor de helft op 07-05-1683 en de wederhelft op 17-05-1707 en aan Jacob Ottenszn. op
04-06-1715, belend NO de voorsz. Leendert Willemszn. Oote, ZO de erfgenamen van Agnes van
Wassenaar van Obdam, ZW de Abdij van Leeuwenhorst en NW Pieter Six. In Alkemade in de Kage
enige huizen en erven als een huis, bakkerij en erf, een huis en erf met pannendak, een groot huis en erf
en nog een huisje daaraan onder een dak en nog enige ledige erven opgedragen aan Cornelis Janszn. Vis
een van die op 27-08-1681, de andere op 02-06-1704 en gezamenlijk aan Aagje Jansdr. op 11-04-1718,
belend het huis met de bakkerij O de Kagerdijk, Z Cornelis Blok, W ’s-Gravenwater en N Cornelis
Janszn. van Abenes, het huis en erf met pannendak belend O Anthonij Corneliszn. Baas, Z een
navolgend leeg erf, W de Kagerdijk en N een gemeen gangpad, het grote huis met het huis daaraan onder
een dak, belend O Engel Simonszn. Schrijver, Z het navolgende ledige erf, W de Kagerdijk en N de
voorsz. Baas enige ledige erven daarvan de huizen zijn afgebroken zijn aangekocht voor 400 gld onder
belofte van weder over te doen aan de verkoper Engel Corneliszn. Vis zo wanneer hij binnen 3 jr weer de
voorsz. 400 gld opbracht. Op Huigsloot 3 morgen weiland volgens de opdrachtbrief van 03-09-1688 aan
Jan Stevenszn. Broer en de overleden Jacob Ottenszn. Cranenburg bij scheiding aanbedeeld wegens zijn
vrouw vlgs akte gepasseerd voor nts Nicolaas Doublet te Aalsmeer op 28-10-1699, belend O Cornelis
van Oosten, Z Jan Krul, W de Molenwetering en N Huigsloot, het land met het navolgende in huur bij
Laurens Breekland en nog 2 morgen 137 roe aan Jan Stevenszn. Broer opgedragen op 08-05-1691 en
aan Jacob Ottenszn. namens zijn vrouw aanbedeeld als voren, belend O de Molenwatering en daarover
de laatst voorgaande partij, Z Jan Krul, W de Kagermeer en N Cornelis van Oosten. Grafstede. Een
enkele bemetselde grafstede in het midden van de kerk van Lisse aan wijlen Jacob Ottenszn. opgedragen
op 01-11-1684, belend O de grafstede van de erfgenamen van Pieter oude Claaszn. van Steijn en Z, W
en N de kerk. Losrente. Een losrente tlv het gemene land ten comptoire Haarlem van 25-03-1653, laatst
gereduceerd op 64 pond gepasseerd voor schout en schepenen van Uitgeest op 25-05-1670 tbv Jan
Stevenszn. Broer en aanbededeeld aan Jacob Ottenszn. nomine uxoris als voren. Obligaties tlv het
gemene land. Een ten comptoire Leiden van 01-06-1688 op naam van Jan Stevenszn. Broer en aan Jacob
Ottenszn. aanbedeeld als voren, een ten comptoire als voren van 14-06-1665 tnv de erfgenamen van
Pieter Dirkszn. Hoogeveen aan Jacob Ottenszn. toebedeeld als voren met een transport in blanco van
27-12-1684 getekend door Adriaan Verbent en de borgtocht van vrijwaring van 15-02-1692, een ten
comptoire als voren van 16-08-1672 op naam van Baartje Jacobsdr. overgedragen op 07-08-1719 aan
Aagje Jansdr. Broer voor mij nts verleden, een ten comptoire als voren van 04-02-1656 op naam van het
weeskind van Jan van Marcken getransporteerd als voren, met een ander transport gepasseerd voor nts
Dirk van den Groe op 20-05-1683, een obligatie ten comptoire Haarlem van 20-02-1708 tnv Jacob
Ottenszn. Cranenburg, een dito van 18-03-1709 en een lijfrentebrief tlv het gemene land ten comptoire
Leiden ten lijve van wijlen Aagje Jansdr. Broer van 20 gld per jr. Rentebrieven en obligaties tlv
particulieren. De helft van een rentebrief van Cornelis Willemszn. Krook daarvan de wederhelft
toekomt aan Johan van Heijningen secretaris van Rijnsaterswoude, gepasseerd voor schout en
schepenen van Rijnsaterswoude op 26-09-1689 groot in zijn geheel 3100 gld en voor de helft aan Jacob
Ottenszn. toebedeeld bij scheiding voor nts Nicolaas Doubleth te Aalsmeer op 28-10-1699; een
obligatie tnv Aagje Jansdr. tlv Engel Corneliszn. Vis bakker in de Cage met transport van de meubelen,
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bakkersgereedschap etc. voor mij nts op 14-06-1718 verleden; 1/3e van een obligatie tlv Claas Ottenszn.
Cranenburg als principaal en Burgje Jacobsdr. Langeveld weduwe Otto Claaszn. Cranenburg als borg
gepasseerd voor schout en schepenen van Lisse van 18-08-1688 tbv Maarten Dirkszn. van ’t Hoog door
de voorsz. Burgje als beschadigde borg betaald groot 300 gld; een custingbrief door Gerrit Molin voor
schout en schepenen van Lisse tbv Jacob Ottenszn. gepasseerd van 18-05-1700 gevestigd op een huis en
erf in het vierkant van het dorp nu toekomende Jan Bekke, belend NO dezelfde Bekke, ZO het voetpad
van het dorp en ZW en NW het huis en bakkerij; een custingbrief tlv Cornelis Gerritszn. Berendrecht
gepasseerd voor schout en schepenen van Lisse van 24-05-1718 tbv Aagje Jansdr. speciaal gevestigd op
een huis en erf in de Oostpolder alhier, belend NO Jan Floriszn., ZO de heer van Wassenaar van
Alkemade, ZW Willem Adriaanszn. van der Stel en NW de Heerweg; een schuldbrief door Dammas
Corneliszn. Larum gepasseerd voor schout en schepenen van Lisse tbv als voren van 03-03-1719
verzekerd op de betersdchap van een huis met erf en tuin groot 55 rie in de Lagevenen in Lisse op
erfpacht van Maria van Groenhout tegen een jaarlijkse canon, belend NO de Delfweg, ZO de
erfgenamen van Claas Korsteman, ZW Jan Vlaanderen oude Janszn. en NW Warbout Jurriaanszn.
Vreburg; de helft van een custingbrief tlv Jan Westveen daarvan de wederhelft toekomt aan Willem
Janszn. Broer onder wie de brief berust, gepasseerd voor schout en schepenen van Wilnis in Utrecht
wegens koop van een huis met 22 morgen land aldaar voor 3000 gld. Inschulden Otto Jacobszn.
Cranenburg wegens geleend geld, Pieter Jacobszn. Buteweg geleend geld, Lourens Danielszn.
Breekland wegens geleend geld, van de boedel van Syberig van der Horst in leven laatst weduwe van
Dammas ter Welburg 461 gld 8 st 8 p ondertekend door Dirk van der Horst van 04-08-1718, van de
voorsz. Claas Ottenszn. Cranenburg van 26-05-1716 150 gld. Verder nog de weduwe van Dirk van
Steijn van 08-09-1681 wegens levering van brood; idem van Anna Dame, de huisvrouw van Cornelis
Joriszn., Anthonetta Dirkdr. Klinkenberg, Floris Corneliszn. Vlieger te Voorschoten, Arend Franszn.
van Wateringen; Bruijn Jurriaanszn. Vreburg, Dirk Claaszn. van Steijn, Adriaan Preis, Hendrik van
Weet, Wijve Jansdr. van der Schaaf, Jochem Barendszn. Stellingwerve, Cornelis Adriaanszn. van der
Wolf, Jan Janszn. Sonneveld, Cornelis Janszn. de Graaf, Hendrik van der Linden, Pieter Pancraszn.,
Karel de Vlieger, Herman Vleij bode te Noordwijkerhout, Trijntje Cornelisdr. de Vlieger, David Panter,
Anna Weete, Vegter Siere, Agniese van der Codde, Lenard Hendrikszn. van Roon, Hendrik Bosveld te
Aalsmeer, Pieter Pieterszn. Arkshoek, Cornelis Corneliszn. Geervliet voor geleverd brood op de kerfstok, de weduwe van Paulus Anthoniszn. Goedhart eveneens wegens geleverd brood. Lasten. Eerst
uit het testament: aan Gerritje Jacobsdr. Cranenburg en Grietje Jacobsdr. Cranenburg of haar mannen
Pieter Joostenzn. Buteweg en Lourens Danielszn. Breekland op hun trouwen na overlijden van Jacob
Ottenszn. Cranenburg ieder 700 gld en een uitzet voor hun vaderlijk erdeel gelijk Otto heeft genoten bij
het leven van Jacob Ottenszn. en rest alleen nog Baartje Jacobsdr. Cranenburg voor haar vaderlijk
erfdeel 700 gld en een uitzet alsmede 40 gld per jr zolang zij leeft en ongehuwd blijft, waarvoor het huis
met de bakkerij is verbonden uit te keren door de voorsz, Otto mits daarvoor zo lang inhoudende 1000
gld en zo Baartje ongehuwd overlijdt zullen alle goederen die zij boven haar legitieme portie van haar
ouders heeft geërfd en bij scheiding zal bekomen, moeten vererven op haar broers en zusters of hun
afkomelingen. Doodschulden. Cornelis Adriaanszn. van der Saar timmerman voor het maken van de
doodkist; Jacob Vranken Kats biersteker voor geleverd bier met de impost; Cornelis Hugenszn. van der
Kluft als voren; Adriaan Jeroenszn. van Steijn als voren, het begraafrecht voor het land 15 gld. Nicolaas
Krul wijnverkoper; Lenard Willemszn. Oote voor dat hij de wijnkoper Theodorus Kerkmans had
betaald; de viskoper Boelhouder te Warmond; Anna Adriaansdr. van der Wolf voor schapenvlees, Claas
Pieterszn. van Steijn voor boter en melk, de koster Cornelis Gijsbertszn. Kleijnenbreugel voor het
begraven in een eigen graf, luiden, doodskleed en de bidders 111 gld 14 st. Dr Jacobus Reke voor de
visites aan Aagje Jansdr.; Jan van Koome chirurgijn, Aafje Jansdr. Langeveld de meid voor rouw; Claas
Adriaanszn. van der Heller voor een boodschap naar Voorburg aan Pieter Buteweg en zijn huisvrouw
ivm het afsterven van Aagje Jansdr. De verdere schulden van de boedel zijn niet overgenomen. De
inventaris is opgemaakt in het sterfhuis van Aagje Jansdr. Broer aan de Graftweg in Lisse.
7. 25-01-1721. Lenard Willemszn. Oote ambachtsbewaarder en oud burgemeester van Lisse, zoon en
voor 1/5e erfgenaam van Aagje Jansdr. Broer geboren uit wijlen Willem Gerritszn. Oote welke Aagje
laatst weduwe was van Jacobus Ottenszn. Cranenburg in zijn leven mede ambachtsbewaarder en
oud-burgemeester van Lisse ter eenre en Baartje Jacobsdr. Cranenburg meerderj. ongehuwde dochter als
ook Otto Jacobuszn. Cranenburg schepen in Lisse met de eerste comparant testamentaire mitsgaders Jan
Marceliszn. koopman te Amsterdam als geëlegeerd voogd tot de finale scheiding toe over dezelfde
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Baartje Jacobsdr., Pieter Joostenzn. Buteweg wonende Voorburg gehuwd met Gerritje Jacobsdr.
Cranenburg, Lourens Danielszn. Breekland wonende Leiderdorp gehuwd met Grietje Jacobsdr.
Cranenburg en nog Otto Jacobszn. Cranenburg voor hem zelve, de voorsz. Baartje, Gerritje, Grietje en
Otto Jacobszn. Cranenburg voor 4/5e erfgenamen van Aagje Jansdr. geboren aan Jacobus Ottenszn.
Cranenburg, zijnde het testament tussen Jacobus Ottenszn. en Aagje Jansdr. Broer gepasseerd op
28-12-1715 en de gemelde electie op 13 dezer voor mij nts gepasseerd. Zij hebben alle stukken gezien
en gehoord en gaan accoord.
8. 31-1-1721. Mutueel testamen van Jacobus Frederikszn. de Jong en Magteld Anthonisdr. de Jong
echtelieden. De gehuwde kinderen hebben hun legitieme portie ontvangen en zij willen dat na het
afsterven van de langstlevende hun dochter Cornelia vooruit zal hebben 25 gld. Langstlevende voogd of
voogdes en seclusie van alle weeskamers, speciaal die van Nieuweveen.
9. 09-02-1721. Geertje Adriaansdr. van der Swaan weduwe Paulus Anthoniszn. Goethart geassisteerd
met Cornelis Dirkszn. Huigsloot haar bruidegom en gekoren voogd ter eenre en Anthonius Pauluszn.
Goethart grootvader en Joris Janszn. van Haastrecht oom en bloedvoogden over Jannetje 10 jr, Alijd 8
jd, Adriana 5 jr en Anthonis een half jaar allen wonende Lisse. Er zijn meer schulden dan baten. De
moeder zal de kinderen opvoeden tot 25 jr of eerder huwelijk en dan elk kind 4 gulden uitkeren tot een
kerkboek.
10. 12-02-1721. Adriaan Joriszn. van der Noord wonende Noordwijk gehuwd met Maria Barendsdr.
Sterreveld ter eenre mitsgaders Maria Jansdr. van der Burg meerderj. ongehuwde dr met haar zwager
Jan Hubertszn. Hoekman als haar gekoren voogd beiden wonende op de Glip onder Heemstede,
dezelfde Jan Hubertszn. gehuwd met Maartje Jansdr. van der Burg, ter andere en de voorsz. Maria
Barendsdr., Maria Jansdr. en Maartje Jansdr. van der Burg ieder voor 1/3e erfgenaam van Wouter
Barendszn. Sterreveld en Jannetje Willemsdr. Moerkerken beiden overleden op de Glip, vlgs testament
verleden voor Melchior van Kleijnenberg te Haarlem op 19-12-1718, welke Jannetje erfgename was van
haar zuster Jaapje Willemsdr. Moerkerken hebben hun prelegaat ontvangen en dat van de overige
goederen bedeeld zijn aan Maria Jansdr. 2 morgen 300 roe daar een huis op stond aan de Westgeest van
Lisse opgedragen aan Jannetje en Jaapje Willemsdr. Moerkerken op 09-8-1676, belend NO Crijnenlaan,
ZO Willem Jacobszn. Roos erfgenamen, ZW de waterlozing genaamd het Mallegat en NO de
erfgenamen van de heer Sijpesteijn en aan Maartje Jansdr. een erfpacht van 14 gld tlv Jacob van Capelle
aan de voorsz. Wouter Barendszn. opgedragen op 29-05-1714 gaande uit 253 roe land in Bennebroek
eertijds uitgegeven door Vincent van Bronckhorst z.g. raadsheer in de Hoge Raad van Holland en aan
Gerrit Janszn. van Alkemade op 17-02-1682, belend O en ZO de Bennebroekerweg, Z en ZO de
Zandsloot en NW de erfpacht van Wijnand Mens baljuw van Warmenhuizen, nog 2 rentebrieven elk van
100 gld kapitaal de ene tlv Elias van der Bron en de andere van Jan Dirkszn. waarvan de datum niet is
vermeld, waartegen Adriaan Joriszn. met andere goederen en effecten is voldaan.
11. 17-02-1721. Magdelana Melander weduwe van Jan Adriaanszn. Molin met Dirk Dirkszn. van
Santen haar bruidegom en gekoren voogd ter eenre en Cornelis Adriaanszn. Molin oom, Elias
Adriaanszn. Geel neef en bloedvoogden over Wijve 6 jr, dochter van de 1e comparante en Jan
Adriaanszn. Molin ter andere, allen wonende Lisse. De voogden verwerpen de nalatenschap. De moeder
belooft de kinderen te alimenteren en op te voeden tot 25 jr of eerder huwelijk en bovendien af te staan
een rente van 16 gld per jr tlv Tieleman Stroom gevestigd op zijn huis en erf in Lisse aan de
noordwestzijde van de Heerweg volgens de brief van 31-05-1715, haar eerste comparante besproken
door Leuntje Jansdr. Molin moeie van de minderjarigen, volgens haar testament van 21-01-1719
gepasseerd voor mij nts.
12. 17-02-1721. Jan Bekke wonende Lisse schenkt als gift onder de levenden aan zijn dienstmaagd
Maartje Dirksdr. van Steijn een gouden ketting, 3 dik met een fijne diamanten boot, een paar oorstrikken
met fijne diamanten en fijne parels, een bloedkoralen keten met een gouden dop, een fijne diamanten
ring, een gekartelde gouden ring, een gouden naald, 2 gouden parelen spelden, een zilver tuig, ketting,
schee en naaldenkoker, heften van messen, een zilveren sleutelraaks en een kerkboek met zilveren keten
en beslag, alles in consideratie van hare getrouwheid en ijver in zijn dienst en belangen, welke gift in
dankbaarheid wordt aangenomen.
13. 18-02-1721. Jacob van Ceters wonende op de hofstede Lapinenburg onder Hillegom machtigt Mr
Frans van Limburg advocaat voor de respectieve hoven van justitie in den Haag om van Daniel van
Keerbergen en van de boedel van diens vrouw Clementia van Ceters te vorderen en innen zodanige
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achterweten als de constituant ingevolge de respectieve obligatie daarvan zijnde ten laste van dezelfde
Daniel en zijn vrouw sprekende heeft met de onbetaalde interessen, alles met de macht van substitutie.
14. 01-03-1721. Testament van Jacobus Dirkszn. van Haastrecht tuinman wonende Lisse. Hij bevestigt
het testament met vrouw Leuntje of Pleuntje Dirksdr. van Segwaard gepasseerd op 06-02-1710 voor mij
nts. Hij herroept het testament van 12-06-1720 voor mij verleden alsmede alle testamenten na
06-02-1710 gepasseerd. Hij handhaaft dat als hij de langstlevende is hij benoemt tot enig erfgenaam zijn
zusters zoon Adriaan Dirkszn. van Leeuwen mits dat deze moet uitkeren en voldoen als legaten aan zijn
broer Hendrik en zuster Gerritje elk 300 gld en zulks ook aan iedere staak bij hun vooroverlijden aan hun
kinderen. Gelijke 300 gld aan de gezamenlijke nazaten van zijn overleden zuster Emerentia en als
Adriaan Dirkszn. voorsz. overlijdt zonder afkomelingen of voor de testateur of de testateurs huisvrouw
benoemt hij tot zijn erfgenamen zijn voorsz. broer en zuster met de nazaten van zijn zuster Emerentia en
bij vooroverlijden van zijn broer en zuster Gerritje hun nazaten in staken. Hij benoemt ipv wijlen Pieter
Lenardszn. van der Bijl tot voogd zijn zwager Dirk Adriaanszn. van Leeuwen en Dirk Janszn. van der
Voord met seclusie van de weeskamer.
15. 07-03-1721. Testament van Walraven Walravenszn. van Waardenburg en Elisabeth Dirksdr.
Vermeij echtelieden wonende Nieuweveen. Zij vernietigen alle voorgaande testamenten. De testateur
verklaart zijn kinderen uit vorig huwelijk met Elisabeth Jansdr. Bronswijk hun moederlijk bewijs te
hebben voldaan. Als hij het eerst sterft benoemt hij zijn kinderen met zijn huisvrouw voor gelijke delen
tot erfgenamen en zij benoemt haar man tot enig erfgenaam doch moet de kinderen uit zijn huidige
huwelijk hun legitieme portie uitkeren bij 25 jr of eerder huwelijk en nog eens aan elk kind 10 gld.
Langstlevende voogd of voogdes en seclusie van de weeskamer.
16. 11-03-1721. De eerste notaris wordt verzocht namens Hendrik Grossy op te zeggen aan Grietje
Jansdr. van Noord weduwe Willem Franszn. Kok, Frans Willemszn. Kok en Jan Willemszn. Kok
kinderen en erfgenamen van Willem Franszn. Kok tbv de weduwe van Abraham Basse van 500 gld van
26-07-1687 pro resto 400 gld, te betalen binnen 3 maanden na de opzegging.
17. 28-03-1721. Mutueel testament van Cornelis Pieterszn. van Schagen en Jannetje Jansdr.
Naardenburg echtelieden wonende Lisse. Langstlevende kinderen opvoeden en is voogd of voogdes met
zijn vader Pieter Corneliszn. van Schagen en haar vader Jan Jacobszn. Naardenburg. Bij kinderloos
overlijden van de langstlevende en indien hun vaders dan nog in leven zijn worden deze in de legitieme
gesteld waarmede de vaders accoord gaan. Seclusie van de weeskamer. Gepasseerd voor het krankbed
van de testatrice in de Oostgeest bij de Viersteeg.
18. 29-03-1721. Adriana Constantia Sohier de Vermandois verhuurt aan Pieter Jacobszn. van Alphen
tuinman en bouwman ipv wijlen Lourens van de Vijver bouwman en tuinman beiden te Rijnsburg haar
land in Rijnsburg laatst verhuurd aan van de Vijver en daarvoor aan Dirk Simonszn. Agthoven aan de
huurder bekend voor 5 jr tegen 6 gld per jr.
19. 01-04-1721. Leentje Jansdr. wonende Haarlem dochter van Jan Engelszn. en Jan Dirkszn. de Bruijn
man en voogd van Engeltje Engelsdr. Hoogkamer beiden wonende Lisse, Jan van Galen zoon van
Joannes van Galen, Anna van Doorn gewezen dienstmaagd van Maria Lenardsdr. van Sonneveld beiden
wonende Amsterdam legatarissen van wijlen Maria Leonardsdr. voorsz. hebben ontvangen uit handen
van Otto Jacobszn. Cranenburg gehuwd met Adriana Simonsdr. Hoogkamer geïnstitueerde erfgenamen
van Maria Leonardsdr. vlgs haar testament van 14-11-1719 gepasseerd voor nts Levinus Meijer te
Amsterdam. Zij hebben alle legaten ontvangen en wel Leentje Jansdr. 1000 gld, Jan Dirkszn. en Engeltje
Engelsdr. 250 gld, Jan van Galen 500 gld en Anna van Doorn 500 gld alsmede alle kleren van de
overledene.
20. 10-04-1721. Elisabeth Claasdr. van Leeuwen wonende Lisse weduwe en erfgename van Pieter
Leonardszn. van der Bijl vlgs testament voor mij gepasseerd op 02-12-1720 machtigt Simon Simonszn.
Berkhout mede wonende Lisse om namens haar voor schout en schepenen van Hillegom op te dragen
aan Bruijn Lenardszn. van der Bijl een huis en erf met tuin in Hillegom op de hoek van de Molensteeg
aan de overledene opgedragen op 07-05-1710, belend NO en NW Lidia Bake weduwe van Jan van den
Bos, ZO de Heerweg of houttuin en ZW de voorsz. Molensteeg mits dat de koper of diens zoon Jan
Bruijnenzn. van der Bijl de bakkersnering in het verkochte mag uitoefenen vlgs de acte van de
rekenkamer van de domeinen van 07-03-1721, belast met een custingbrief tlv de weduwe en kinderen
van Cornelis Vis van 800 gld, waarvan de koopsom is voldaan.
21. 15-04-1721. Cornelis Engelszn. Brero en Joannes Engelszn. Brero beiden wonende Noordwijkerhout in de Sillik mitsgaders Cornelis Hubertszn. ’s-Gravenmade wonende te Hillegom gehuwd
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met Cornelia Engelsdr. Brero, kinderen en enige erfgenamen van Engel Corneliszn. Brero en Catharina
Cornelisdr. Westerbeek hebben de staat van de boedel ingezien en het testament verleden voor nts
Quirin Raven te Leiden op 09-10-1686, de huwelijksvoorwaarden tussen Cornelis Adriaanszn.
Akersloot en Catharina Cornelisdr. gepasseerd op 22-02-1696 voor Thomas van Swieten nts te Leiden
alsmede het vaderlijk bewijs voor dezelfde ns op 27-02-1696 horen voorlezen en Cornelis Adriaanszn.
Akersloot heeft ontvangen hetgeen hem vlgs de huw. voorwaarden zou toekomen. Verder is iedereen
voldaan van haar vaderlijk bewijs en zij hebben de roerende en onroerende goederen verdeeld en aan
Cornelis Engelszn. en Joannes Engelszn. toebedeeld een huis en erf met boomgaard te Lisse, aan Engel
Corneliszn. opgedragen op 06-06-1689, belend NO Geertruid Willemsdr. weduwe Willem Dirkszn. en
Jacob Maartenszn. Verduijn, ZO de Heerweg, ZW Quirin Corneliszn. Geel en NW de afgezande landen
van het Berckhouter duin alsmede de heflt van een huis en erf aan de Geestkant in het westeinde van
Hillegom, opgedragen aan Reijer Reijerszn., daarvan de wederhelft in lijftocht wordt bezeten door
Maria Jacobsdr. van Nobele, belend NO en NW Cornelis Fannius, heer van Kortenbos, ZO de Heerweg
en ZW de kinderen van Willem Joostenzn. van Diest en nog de beternis van een woning en 5 morgen
land gelegen in de Sillik onder Noordwijkerhout opgedragen aan Reijer Reijerszn. en Grietje Matthijsdr.
moeder van de voorsz. Engel Corneliszn. op 20-07-1662 in erfpacht bezeten van Jan Hendrikszn.
Molesteeg tegen 11 gld per jr, belend NO de heer Kouseband, ZO de Schouwatering, ZW Mr Salomon
van Egten en NW het Sillikkerduin, de eigendom van welke woning en landen de voorsz. Cornelis en
Joannes Engelszn. van de voorsz. Jan Hendrikszn. Molesteeg hadden aangekocht op 30-11-1719, waar
tegen Cornelis Hubertszn. uit naam van Cornelia Engelsdr. met geld en andere goederen zo hij bekende
“vergoedid te wezen”.
22. 17-04-1721. Tweede en finale rekening en bewijs door Jan Vlaanderen oude Janszn. burgemeester
van Lisse als verkoren door Cornelis Franszn. Kok president burgemeester van Lisse tot executeur van
zijn testament en redderaar van de gemene boedel en uitdelen van de wederzijdse erfdelen zo aan de
vrienden van Cornelis Franszn. Kok als aan die van zijn overleden vrouw Grietje Willemsdr. van der
Codde en als voogd over de minderjarigen aan zijn zijde vlgs testament van Cornelis Franszn. Kok
alleen na overlijden van zijn vrouw gepasseerd voor Jacobus van Dorp op 19-11-1719 met seclusie van
de weeskamer. Hij heeft last en procuratie van Adriaan Jeroenszn. van Steijn, Grietje Jansdr. van Steijn
weduwe Simon Claaszn. Hoogkamer, kinderen van wijlen Magdalena Willemsdr. van der Codde, van
Adriana van der Codde meerderj. ongehuwde dr van wijlen Cornelis Willemszn. van der Codde, van
Adriana Pietersdr. van der Codde weduwe van Anthonij Brouwer voor haar zelve en vervangende haar
zuster Clementia van der Codde meerderj. ongehuwde dr., van Frederik van der Kerf nts te Leiden
gehuwd met Anna van der Codde voor hem zelve en verder gelijk ook van de voorsz. Adriaan
Jeroenszn. en Jacob Maartenszn. Verduijn als voogden over Pieter, Pontiana en Grietje van der Codde,
minderjarige nagelaten kinderen van wijlen Mr Pontiaan van der Codde advocaat te Leiden, zijnde
Adriana, Clementia met Mr Pontiaan nagelaten kinderen van Pieter Willemszn. van der Codde in zijn
leven secretaris van de Baillinage van Rijnland en schout en secretaris van Lisse en nog van de voorsz.
Jacob Maartenszn. gehuwd met Rijkje Thomasdr. van Eede dr van wijlen Maria Willemsdr. van der
Codde zijnde de procuratien gepasseerd voor nts van Dorp op 30-11-1719. De erfgenamen hebben alles
ontvangen dat hen toekwam.
18-04-1721. Abraham Willemszn. Kok, Bart Willemszn. Kok en Baafje Willemsdr. Kok meerderj.
ongehuwde dr., Frans Willemszn. Kok en Jan Willemszn. Kok alle 5 wonende Lisse, Gijsbert
Willemszn. Kok en Jan Pieterszn. Suderbaan gehuwd met Maria Willemsdr. Kok wonende Noordwijk
kinderen van wijlen Willem Franszn. Kok mitsgaders Cornelis Joriszn. van der Waal loods in den Briel
gehuwd met Ingetje Jacobsdr. van der Oever dochter van wijlen Elisabeth Fransdr. Kok mede
erfgenamen van Cornelis Franszn. Kok hebben alle stukken en rekeningen ingezien en zijn voldaan van
hun erfdeel.
23. 20-04-1721. Testament van Ds Joannes Ruis te Lisse en Jacomina Vlaanderen zijn vrouw tevoren
weduwe van Jacobus Anthoniszn. van Egmond. Zij vernietigen alle voorgaande testamenten. Als
testateur zonder wettige descendenten overlijdt benoemt hij zijn vrouw tot enige erfgename doch als hij
kinderen nalaat benoemt hij deze tot zijn erfgenamen; als zijn weduwe hertrouwt blijft zijn nalatenschap
onder zijn vrouw die de vruchten mag gebruiken om de kinderen op te voeden, doch als zij niet
hertrouwt houdt zijn vrouw de lijftocht daaraan tot haar overlijden mits de kinderen opvoedende. Als al
zijn descendenten voor zijn vrouw overlijden zonder wettige nakomelingen en zonder testament komen
al zijn goederen aan zijn vrouw. Als de testatrice kinderloos overlijdt benoemt zij haar man tot

7

erfgenaam, doch als haar vader Jan Vlaanderen oude Janszn. nog leeft krijgt hij de legitieme van 800 gld
die daarmede accoord gaat, doch als zij kinderen nalaat benoemt zij deze tot erfgenamen. Langstlevende
voogd of voogdes en seclusie van de weeskamer.
24. 05-05-1721. Maarten Adriaanszn. van Reijn ondertrouwde bruigom van Gerritje Claasdr.
’s-Gravenmade en dezelfde Gerritje beiden wonende Hillegom schuldig aan Cornelis Gerritszn.
’s-Gravenmade mede wonende Hillegom mede voogd over Gerritje 50 gld wegens geleend geld, welke
gelden zullen worden afgelost uit de lijfrente van de 2e comparante van het gemene land van Holland en
West-Friesland ten comptoire Leiden en door Cornelis Gerritszn. mag worden geïnd totdat de 50 gld
betaald zijn.
25. 09-05-1721. Huig Adriaanszn. van Leeuwen en Bartholomeeus Janszn. van Klinkenberg beiden
wonende alhier de 1e als overgebleven testamentaire voogd over de goederen van Maria, Kommertje en
Adriaan minderj. kinderen van wijlen Adriaan Rijke Langeveld en Aagje Adriaansdr. van Leeuwen,
beiden overleden te Lisse vlgs testament voor mij nts verleden op 12-09-1717 verklaren mits het
overlijden van Jacob Anthoniszn. van Egmond mede voogd ipv de overledene te benoemen de voorsz.
Bartholomeeus Janszn. van Klinkenberg, die de benoeming aanvaardt.
26. 09-05-1721. Barbara Akersloot meerderj. ongehuwde dochter verhuurt Baart Claaszn. Poel
bouwman onder Spaarwoude 11 morgen land in Spaarwoude in 6 percelen ter weerszijden van de weg,
n.l. 5 percelen aan de zuidoostzijde en 1 perceel aan de noordwestzijde de huurder bekend en wel voor 5
jr tegen 165 gld voor de eerste 2 jr en 175 gld voor de laatste 3 jr.
27. 11-05-1721. Jan Henry van Heemskerk wonende Amsterdam verhuurt Jacob Dirkszn. Beijeren
wonende Lisse zijn duin en loosters of setten in Lisse genaamd de Keukenduin gelegen tussen
Nieuwrodens duin en dat van Mr Pieter Six aan de huurder bekend voor 6 jr, de eerste 3 jr tegen 60 gld
en de laatste 3 jr tegen 80 gld per jr.
28. 12-05-1721. Maria Clementsdr. Swanenburg weduwe Hubert Simonszn. Brelofsbergen moeder en
voogdes over Simon oud geweest op 29-01-1721 1 jr geassisteerd met Willebroord Pieterszn. van
Rhoon haar bruidegom als haar gekoren voogd voor haar zelve beiden onze inwoners ter eenre
mitsgaders Willem Simonszn. Brelofsbergen wonende Warmond oom van vaders zijde en Clement
Adriaanszn. Swanenburg grootvader van moederszijde wonende Voorhout. Moeder zal het kind
opvoeden tot mondigen dage of eerder huwelijk en dan uitreiken 2 gouden hemdknopen van zijn vader.
29.14-05-1721 Ulricus Velingius predikant te Leiden voor hem zelve en als man en voogd van Jacoba
Catharina Wittens en dezelfde Wittens als dochter en mede-erfgename van 1/3e van Cornelis Wittens
hoofdofficier van Leiden en Magdalena Haring en de comparanten samen universele erfgenamen van
Maria van Dieningen mede dochter van Magdalena Haring vlgs testament van Haring verleden voor nts
Dirk Toornvliet te Leiden op 13-03-1711 en van Maria van Dieningen voor schepenen van Leiden van
24-01-1721 verkopen Ds Joannes Ruis predikant te Lisse 2 obligaties tlv het gemene land ten comptoire
Leiden in blancon va 08-11-1695 ieder van 2000 gld de ene aanbedeeld aan Maria van Dieningen en de
andere aan Jacoba Wittens volgens de scheiding van nts Toornvliet voorsz. van 12-12-1719.
30.18-05-1721. Cornelis Aalbertszn. Langeveld schipper te Hillegom weduwnaar en erfgenaam van
Heiltje Pietersdr. van Schoten als vader en voogd met Joannes Aalbertszn. Langeveld en Jan Hubertszn.
Heemskerk vlgs testament van 07-11-1718 voor mij nts verleden over Adriana 15 jr, Pieter 14 jr, Aalbert
10 jr, Maria 8 jr, Catharina 6 jr en Jan 4 jr. Hij wil een 2e huwelijk aangaan met Jannetje Willemsdr.
Langeveld. Er zijn weinig baten en zal kinderen opvoeden tot 25 jr of eerder huwelijk en zal hen dan 25
gld uitkeren als moederlijk erfdeel.
31. 21-05-1721.Willem Corneliszn. van Rijn wonende Lisse zoon en mede erfgenaam van Cornelis
Willemszn. van Rijn en Adriana Joostendr. van Noorden die een dr en mede-erfgename was van
Magdalena of Leentje Anthonisdr. voor hem zelve en als vader en bloedvoogd over Gijsbert 22 jr
gewonnen bij Maria Cornelisdr. Langeveld verklaart dat zijn broer van halven bedde Joost van der Bron
wonende Wassenaar uit de hand en zonder zitdag verkocht had en machtigt hem om over te dragen aan
Laurens Pieterszn. Raaphorst mede wonende Wassenaar 1/8e part hem en zijn zoon Gijsbert
toekomende in een woning met 20 morgen land in de veenzijdse polder onder Wassenaar in huur bij
Cornelis Kleij voor 901 gld 3 st 10 p.
32. 21-05-1721. Willem Corneliszn. van Rijn wonende Lisse weduwnaar van Maria Cornelisdr.
Wassenaar en vader over Gijsbert 22 jr. Hij benoemt tot voogden na zijn overlijden zijn halfbroer Joost
van der Bron en zijn neef Theodorus van der Plas.
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33. 21-05-1721. Anna Jansdr. van Bommel 45 jr weduwe van Hiob Jacobsdr. Gardijn, Maria
Leenardsdr. van Wateringen ongehuwde dr 27 jr en Maarten Adriaanszn. van Rijn 25 jr allen wonende
Hillegom attesteren tvv Jan Hermanszn. van Son broodbakker te Hillegom.
34. 22-05-1721. Gerrit Quirinszn. van Leeuwen en Eva Adriaanszn. van Ruijten echtelieden wonende
Nieuwveen. Zij benoemen de langstlevende van hen beiden tot voogd met Jacob Adriaanszn. van
Ruijten en Willem Adriaanszn. van Ruijten.
35. 29-05-1721. Jan Vlaanderen oude Janszn president burgemeester van Lisse vader van Jacomina
Vlaanderen nu huisvrouw van Ds Joannes Ruis predikant te Lisse tevoren weduwe van Jacob
Anthoniszn. van Egmond stelt dat zijn dr als deze kinderloos sterft hem voor zijn legitieme portie had
geïnstitueerd voor 800 gld vlgs testament op 20-04-1721 voor mij nts verleden en gaat daarmede
accoord.
36. 03-06-1721. Geertje Dammasdr. Sandvliet laatst weduwe van Jacob Korszn. van der Hoeve en
tevoren van Claas Maartenszn. van der Poel en Maarten Huibertszn. Santbergen geassisteerd met haar
stiefzoon Lenard Claaszn. van der Poel als haar gekoren voogd ter eenre en Dirk en Jan Jacobsz. van der
Hoeven kinderen en enige erfgenamen door versterf van Jacob Korszn. ter andere, wonende de 1e, 2e en
laatste te Lisse en de 3e onder Schalkwijk verwijzen naar testatament verleden voor Pancras IJsselstein
nts te Leiden op 22-01-1684 tussen Maarten Hubertszn. Sandbergen en Geertje Dammasdr., de acte van
scheiding voor mij nts verleden op 06-12-1714 tussen Jacob Korszn. man en voogd van Geertje
Dammasdr. en de kinderen en erfgenamen van Claas Maartenszn. van der Poel waarbij aan Geertje was
toebedeeld in Lisse onder Roversbroek 2 morgen 590 roe land eertijds erfpacht van de Abdij van
Leeuwenhorst maar nu vrij eigen, belend NO Claas Joriszn. van ’s-Gravenmade, ZO de Kagermeer, ZW
de erfgenamen van Maarten Huigenszn. Langeveld en NW Jacob Maartenszn. van ’t Hoog, 1 morgen
364 roe land genaamd Tromperts Camp, belend NO Mr Pieter Six, ZO Jacob Maartenszn. van ’t Hoog,
ZW Maarten Huigenszn.Langeveld en NW Cornelis Gijsbertszn. van der Horst en in Voorhout 2
stukken land tezamen 2 morgen 400 roe, belend O de Grafelijkheid met de Monnikenlaan, W de
Teijlingerlaan, Z Cornelis Entepoel en Jan Janszn. Vlaanderen en N de Ruijnsweide, waartegen Dirk en
Jan Jacobszn. van der Hoeven in Voorhout ontvangen 4 morgen 352 roe achter Teijlingen, gekomen van
de voorsz. Maarten Hubertszn., NO Teijlinger Bos, ZO Cornelis Dammiszn. Sandvliet en Jan Floriszn.,
ZW Jacob Corneliszn. Warmonderdam en NW Pieter Leonardszn. van Leeuwen en Leonard Janszn.
Erffoort, met recht van overpad, de 1e comparante zal haar leven lang de lijftocht hebben van de aan de
laatste comparanten toebedeelde landerijen.
37.03-06-1721. Laurens Danielszn. Breekland wonende onder Leiderdorp gehuwd met Grietje
Jacobsdr. Cranenburg, dr en mede-erfgename van Jacob Ottenszn. Cranenburg en Aagje Jansdr. Broer
machtigt zijn vrouw speciaal om ook vanwege hem op te dragen met de verdere erfgenamen aan elk van
de kopers de gekochte onroerende goederen.
38. 04-06-1721. Maria Schuijl weduwe van Barthold van Ek wonende den Haag machtigt Christiaan
Vaillant wonende Leiden om voor schout en schepenen van Lisse over te dragen aan Susanna Cornelia
Graswinkel 2 percelen land in de Lagevenen van Lisse, opgedragen aan Herman Schuijl in zijn leven
burgemeester van Leiden het ene groot 7½ hond op 07-04-1671, belend NO de erfgenamen van Jan
Adriaanszn. Ravesteijn, ZO de navolgende partij, ZW Jacob Bakker Lestevenon en NW de Trekvaart
tussen Haarlem en Leiden en het andere groot 8 hond op 23-03-1672, belend NO de voorsz. erfgenamen
van Jan Adriaanszn. Ravesteijn, ZO de Treksloot en daarover de voorsz. heer Lestevenon, ZW dezelfde
Lestevenon en NW de voorgaande partij, aan haar toebedeeld bij scheiding voor nts Adriaan Wolf te
Leiden op 18-12-1703, alles voor 400 gld, welk bedrag al ontvangen is.
39. 07-06-1721. Inventaris boedel Joannes van Galen overleden Amsterdam laatst gehuwd geweest met
Maria Lenardsdr. van Sonneveld mede overleden Amsterdam, laatst huisvrouw van Antonio Menso
zoals door Joannes en Maria ten huwelijk zijn aangebracht mitsgaders van de douarie door Joannes van
Galen aan Marie bij de huwelijksvoorwaarden besproken, gedaan door Otto Jacobszn. Cranenburg
gehuwd met Adriana Simonsdr. Hoogkamer en door dezelfde Adriana als geïnstitueerde erfgename van
Maria Lenardsdr. van Sonneveld vlgs haar testament gepasseerd voor nts Levinus Meijer te Amsterdam.
40. 08-06-1721. Cornelis Janszn. Onnosel bode van Lisse attesteert tvv Mr Jan Six heer van Vromade
dat hij in 1711 door de ambachtsheren van Lisse was aangesteld tot bode, turftonder, schipper, omroeper
en plakker en dat hij en zijn voorzaten in hun commissie niet was uitgedrukt het woord opveilen of
afslagen, doch dat hij altijd op alle publieke verkopingen van onroerende en roerende goederen in Lisse
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de opveiling en afslag heeft gedaan als een gevolg van het bode-ambt en dat andere boden in Rijnland
dat ook doen.
41. 12-06-1721. Antonio Menso jr verzoekt de nts te gaan naar het huis van Otto Jacobszn. Cranenburg
wonende Lisse als nomine uxoris erfgenaam van mijn overleden vrouw Maria van Sonnneveld en hem
te verzoeken een aantal met name genoemde roerende goederen alsnog in een bepaald huis te brengen in
het Oostend van Lisse. Op 14-06-1721 heeft Jacobus van Dorp de insinuatie overgebracht.
42.18-06-1721. jonge Maria Claasdr. van ’s-Gravenmade meerderj. ongehuwd dr wonende Voorhout,
Maarten Adriaanszn. van Rijn wonende Hillegom gehuwd met Gerritje Claasdr. van ’s-Gravenmade,
kinderen en mede erfgenamen van Claas Claaszn. van ’s-Gravenmade en Cornelia Jansdr. Gardijn,
zusters en mede-erfgenamen van Jan Claaszn. van ’s-Gravenmade geven procuratie op Abraham
Rijkaard oud-ambachtsbewaarder van Hillegom om namens hen in der minne of bij rechtsvordering te
eisen en trachten te bekomen van Cornelis Gerritszn. van ’s-Gravenmade of Jan Adriaanszn. van
’s-Gravenmade gewezen voogden over Jan, Maria en Gerritje Claasdr. van ’s-Gravenmade rekening en
bewijs van de voogdij ter examinatie.
43. 15-07-1721. Scheiding en deling van de boedel van Aagje Jansdr. Broer overleden Lisse
04-01-1721, weduwe en boedelhoudster van Jacob Ottenszn. Cranenburg vlgs testament van
28-12-1715 en tevoren van Willem Gerritszn. Oote nalatende tot haar erfgenamen haar 5 kinderen als
Lenard Willemszn. Oote, Baartje Jacobsdr. Cranenburg, meerderj. ongehuwde dr, Gerritje Jacobsdr.
Cranenburg gehuwd met Pieter Joostenzn. Buteweg, Grietje Jacobsdr. Cranenburg gehuwd met Laurens
Danielszn. Breekland en Otto Jacobszn. Cranenburg waarbij Baartje Jacobsdr. onder fidei-commis zoals
bij voormeld testament bepaald, gedaan door de kinderen en hun mannen en Jan Marceliszn. als gekoren
voogd ter finale scheiding over Baartje. Zelfde datum. Baartje Jacobsdr. Cranenburg,
meerderj.ongehuwd wonende Leiderdorp alsook Jan Marceliszn. koopman te Amsterdam als voogd ter
scheiding toe over Baartje, Pieter Joostenzn. Buteweg wonende Voorburg gehuwd met Geertje
Jacobsdr. Cranenburg, Laurens Danielszn. Breekland wonende Leiderdorp gehuwd met Grietje
Jacobsdr. Cranenburg en Otto Jacobszn. Cranenburg schepen te Lisse, de voorsz. Baartje, Gerritje,
Grietje en Otto kinderen en voor 4/5e parten erfgenamen van Aagje Jansdr. Broer en Lenard Willemszn.
Oote mede ambachtsbewaarder en oud burgemeester van Lisse zoon en voor 1/5e erfgenaam van Aagje
Jansdr. Broer delen toe aan Otto Jacobszn. Cranenburg de geprelegateerde bakkerij en huis in het
vierkant van het dorp met alle gereedschappen daartoe behorende met de last om aan Baartje zolang zij
leeft en ongehuwd blijft 40 gld per jr te verstrekken en aan Baartje 1/4e in de helft en 1/5e in de
wederhelft of 5551 gld 10 p daarin begrepen 700 gld als vaderlijk erfdeel en 175 gld voor uitzet tezamen
5726 gld 10 p alsmede 40 gld per jr gedurende haar leven; Pieter Joostenszn. Buteweg 5551 gld 10 p
alsmede verschot van 19 gld 10 st tezamen 5570 gld verminderd met de huwelijksgift van 700 gld wordt
4870 gld 10 st. Laurens Danielszn. 5551 gld 10 p vermeerderd met verschotten van 24 gld en
verminderd met 700 gld als huwelijksgift 4875 gld 10 p. Otto Jacobszn. 5551 gld 10 p verminderd met
700 gld resteert 4851 gld 10 p en Lenard Willemszn. Oote 2467 gld 10 st 8 p.
44. 15-07-1721. Lenard Willemszn. Oote en Otto Jacobszn. Cranenburg, door het overlijden van Aagje
Jansdr. Broer laatst weduwe van Jacob Ottenszn. Cranenburg geworden voogden over de goederen van
hun zuster Baartje Jacobsdr. Cranenburg hebbende beiden Jan Marceliszn. verkoren tot voogd over
Baartje tot de finale scheiding. Deze heeft inmiddels plaatsgevonden en zij ontheffen Jan Marceliszn.
van zijn taak.
45. 18-07-1721. jonge Maria Claasdr. van ’s-Gravenmade meerderj.ongehuwde dr en mede erfgename
van Claas Claaszn. van ’s-Gravenmade en Cornelia Jansdr. Gardijn als ook zr en erfgename van Jan
Claaszn. van ’s-Gravenmade overleden te Hillegom hebben op 18-06-1721 met Maarten Adriaanszn.
van Rijn gehuwd met Gerritje Claasdr. van ’s-Gravenmade een procuratie gepasseerd op Abraham
Rijkaard welke procuratie zij hierbij herroepen en verzoeken de eerste nts de insinuatie over te brengen.
De nts heeft dat gedaan op 21-07-1721.
46. 31-07-1721. Mutueel testament van Claas Pieterszn. van Beijeren en Maria Anthonisdr. van
Waasdorp echtelieden wonende te Lisse. Als zij het eerst sterft en haar vader Anthonis Gerritszn. van
Waasdorp wonende Noordwijk leeft nog krijgt hij de legitieme of 100 gld.
47. 01-08-1721. Cornelis Janszn. Onnosel gerechtsbode te Lisse machtigt Elisa (=Elias) Sas wonende
den Haag om namens hem van Cornelis Galletjes vleeshouder te den Haag 105 gld 11 st te ontvangen.
48. 04-08-1721. Cornelis Gerritszn. van ’s-Gravenmade wonende Hillegom en Jan Adriaanszn. van
’s-Gravenmade wonende Noordwijkerhout overgebleven voogden over de minderj. kinderen van wijlen
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Claas Claaszn. van ’s-Gravenmade overleden Hillegom bij Cornelia Jansdr. Gardijn geven procuratie op
Abraham Oulrij procureur voor beide hoven van Justitie in de zaak ca Abraham Rijkaard hem stellende
last en procuratie te hebben van Maarten Adriaanszn. van Rijn gehuwd met Gerritje Claasdr. van
’s-Gravenmade, kind en mede-erfgenaam van de voorsz. Claas Claaszn. en Cornelia Jansdr. en als
zuster en mede erfgename van de voorsz. Jan Claaszn. van ’s-Gravenmade mede overleden te Hillegom.
49. 05-08-1721. Cornelis Dirkszn. Huigsloot wonende Lisse schuldig aan Aaltje Jansdr. Langeveld
wonende Noordwijkerhout, weduwe van Jan Pieterszn. van der Plas 200 gld wegens geleend geld voor
de aankoop van een schouw door hem bevaren, lang over steven 37 voet, wijd 8½ voet en hol 4 voet met
zeil en treil, staand en lopend want met hypotheek op de voorsz. schouw.
50. 05-08-1721. Simon Janszn. Groenendijk wonende Oegstgeest gehuwd met Maria Maartensdr.
Langeveld voor hem zelve en Cornelis Simonszn. Hofland wonende Rijnsburg, Lenard Janszn. Erffoort
wonende Voorhout en de voorsz. Simon Janszn. Groenendijk voogden over de minderjarige kinderen
van Maarten Huigenszn. Langeveld ter eenre en Simon Adriaanszn. Langeveld wonende Lisse ter
andere verklaren dat wijlen Maarten Huigenszn. in zijn leven verhuurd had aan Simon Adriaanszn. een
huis met 13 morgen 300 roe land als het huis met 5 morgen 300 roe in de Westgeest en 8 morgen in
Roversbroek, dat de huurder zware sterfte onder zijn rundvee gedurende de gemelde huur heeft gehad en
daardoor niet in staat was de huur op te brengen. Zij komen overeen dat huurder aan de 1e comparanten
zal betalen 1 maand na heden 300 gld en op kerstmis 1721 570 gld en zal het land per 01-04-1722
ontruimen.
51. De ondergetekenden gezworen turftonders in Hillegom en Lisse verklaren in presentie van Jacob
van Dorp notaris en getuigen ter requisitie van Jan en Kempe de Vries kalkbranders te Alkmaar dat in
het district Hillegom 4 kalkoverns zijn en dat in de districten van Noordwijkerhout, Hillegom, Lisse en
Voorhout het turftonnen voor een baas of andere inwoner, hetzij kalkbrander of ander wordt gedaan
door een turftonder en niet door 2 of meer turftonders, dat ook in de voorsz. districten geen gezworen
volders of volsters zijn, maar als er enige hulp in het lossen nodig is, dat dan de schipper of leverancier
van de turf of kalkbrander of een andere ingezetene daar toe te nemen iemand die haar geliefd. De
attestanten zijn al jaren turftonders. Getekend Cornelis Onnosel en Gerrit Janszn. van den Bosch.
52. 20-08-1721. Gerrit Janszn. van den Bosch, Aalbert Willemszn. van der Laan, Dammis Quirinszn.
Berendrecht gehuwd met Maartje Willemsdr. van der Laan alle wonende Hillegom, voor hen zelve en de
2e comparant nog vervangende Adriaan van der Laan, Claas Borwinkel wonende Noordwijk gehuwd
met Lidia Willemsdr. van der Laan, zijnde Gerrit van den Bosch een zoon van wijlen Lidia Bake
gehuwd met Jan van den Bosch en de 2e comparant kinderen van wijlen Machteld Aalbertsdr. Pikkaard
mede dochter van de voorsz. Lidia Bake en Aalbert Barendszn. Pikkaard stellen dat hun moeder en
grootmoeder op 16-07-1721 te Hillegom is overleden en verwijzen naar het testament van Lidia op
22-08-1711 verleden voor Wijnand Mens te Hillegom waaruit bleek dat Lidia haar dochter Stijntje
Aalbertsdr. Pikkaard gehuwd met Willem Corneliszn. Vis ter voldoening van haar gerechtelijke
erfportie die haar van haar moeder zou toekomen had aangerekend zodanige schulden als Willem Vis
had gemaakt, waarvoor Lidia beschadigde borg was gebleven en nog had gewild dat deze dr haar
lijfskleren zou ontvangen. Zij had haar zoon Jan Aalbertszn. Pikkaard besproken een stuk land onder
Vennip alsmede een bed met toebehoren en zij had in haar verdere na te laten goederen genomineerd
haar zoon Gerrit van den Bosch voor de ene helft en de 2e comparant mitsgaders Maria en Lidia
Willemsdrs. van der Laan in de wederhelft, houden zich het recht van beraad voor.
53. 06-09-1721. Matthijs Schenk als principaal en Gerrit van Ralen als borg beiden wonende Haarlem
stellen dat Matthijs heeft gekocht van Gerrit Gerritszn. Roscam wonende Hillegom een huis en erf met
smederij te Hillegom aan de duinzijde hem heden geleverd en boven het overnemen van de daarop
staande schuld van 200 gld tbv Frans Ploegdijk vlgs schuldbrief van 06-11-1710 een hoofdsom van 400
gld schuldig is. Geroijeerd 19-03-1721.
54. 10-09-1721. Arend Meeszn. Langeveld burgemeester van Hillegom verklaart ter zake van een
vonnis bij gezworen schepen van Hillegom op heden gewezen ten voordele van Govert de Graaf
koopman te Haarlem en ten nadele van Jan Hermanszn. van Son bakker te Hillegom groot pro resto 160
gld 1 st 8 p te betalen in diverse termijnen, mits er een cautie zou worden gesteld, zich borg te stellen.
55. 11-09-1721. Adriana Constantia Sohier de Vermandois verhuurt Cornelis Corneliszn. van der
Claauw, Jan Claaszn. van der Geest voor rekening van zijn moeder Trijntje Jansdr. Noortveen laatst
weduwe van Pieter Jacobszn. Schakenbosch die hoog bejaard is en niet in staat nog zelf te handelen en
desnoods voor zijn eigen rekening huurt, Pieter Leendertszn.van der Pluijm, Pieter Corneliszn. van der
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Claauw en Cornelis Pieterszn. van der Claauw, de 2e en 3 laatste comparanten wonende Schalkenbosch
en de 3e te Leiden de navolgende landen gelegen te Schalkenbosch onder Veur voor 4 jr en wel aan
Cornelis Corneliszn. van der Claauw 6 morgen voor 120 gld per jr, Jan Claaszn. van der Geest voor zijn
moeder 6 morgen voor 130 gld per jr, Pieter Leendertszn. van der Pluijm 6 morgen voor 132 gld per jr,
Pieter Corneliszn. van der Claauw 6 ½ morgen voor 140 gld en nog 4 morgen 4 hond voor 85 gld per jr,
Cornelis Pieterszn. van der Claauw 10 morgen 2 hond voor 185 gld per jr.
56. 12-09-1721. Jan Claaszn. Valkoog molenaar te Hillegom is schuldig aan Willemina Willemsdr. van
Hoorn mede wonende Hillegom 600 gld wegens geleend geld.
57. 21-09-1721. Lenard en Pieter Arendszonen Kaweij respectievelijk wonende Lisse en Catwijk op de
Rijn kinderen van wijlen Arend Samuelszn. Kaweij en Laurensje Lenardsdr. Dijksheul welke Laurensje
het langste geleefd heeft en na dode van hun vader gehuwd is geweest met wijlen Jan Corneliszn. nu
beiden overleden te Lisse zijn beducht dat er meer schulden dan baten zijn en verwerpen de boedel.
58. 26-09-1721. Adriana Constantia Sohier de Vermandois mitsgaders Anna Maria de Laporte en
Christina de Laporte beiden wonende den Haag de laatste twee zusters kinderen en dochters van Maria
Rietmole overleden op huize Sandvliet te Lisse op 16-09-1721. Adriana legt over aan de nts in
tegenwoordigheid van de 2 zusters een besloten testament met cachet van nts Willem van den Berg te
den Haag gepasserd op 05-08-1705, welke zegels nog geheel gaaf waren. De nts heeft het stuk geopend
bevattende het testament van 05-08-1705 van Maria Rietmole, welke wilde dat na haar overlijden dit
testament moest worden geopend door order van de voorsz. Adriana Sohier en dat deze conform haar
testament de begrafenis moest regelen. Dan volgt het testament. Zij benoemt tot erfgename haar zuster
Anna Catharina Rietmole gehuwd met Mr Cornelis de Laporte doch moet een legaat van 1000 gld
uitkeren aan haar nicht Isabella de Wilde wonende bij Anna van der Mast weduwe Justus van Ewijk en
als mijn zuster voor mij overlijdt benoem ik haar kinderen tot enige erfgenamen mits uitkerende het
voorsz. legaat en ik legateer nog aan mijn vriendin Adriana Sohier mijn inboedel.
59. 26-09-1721. Mutueel testament van Pieter Corneliszn. van der Bent en Magdalena Adriaansdr. van
Steijn echtelieden wonende Lisse. Langstlevende moet kinderen opvoeden topt 20 jr en dan elk 20 gld
uitkeren. Zij benoemen naast de langstlevende tot voogden zijn broer Hugo van der Bent baljuw en
schout van Valkenburg en haar broer Joannes Adriaanszn. van Steijn biersteker te Nieuweveen en
seclusie van de weeskamer. Da vader Adriaan Jeroenszn. van Steijn is nog in leven.
60. 01-10-1721. Adriana Constantia Sohier de Vermandois draagt over ingevolge het vermelde in 58 de
volgende obligaties die zij onder zich had van de erflaatster aan Anna Catharina Rietmole als een tlv het
gemene land ten comptoire generaal te den Haag tnv Jan Aartszn. groot 1600 gld van 24-01-1644, een
dito tlv als voren ten comptoire Amsterdam in blanco groot 2000 pond van 29-01-1672 en een tlv de
Verenigde Nederlanden in blanco groot 2000 pond van 07-01-1672, 3 kleine prijsobligaties tlv het
gemene land uit de loting van 6.000.000 gld van 1711 tnv Maria Rietmole van 01-07-1711 pro resto 200
pond, de 2e van 120 pond en de 3e ook van 120 pond;. 3 kleine prijsobligaties uit de loting van
12.000.000 gld van 1712 tnv Maria Rietmole van 01-03-1712 de 1e pro resto 200 pond, de 2e van 250
pond en de 3e van 290 pond, 2 obligaties van kleine prijzen uit 6.000.000 gld tlv de Verenigde
Nederlanden tnv Maria Rietmole van 01-01-1713 elk van 260 pond, een recipis tlv de comparante tot
bewijs dat de overleden Maria de helft had van een lijfrente ten lijve van de comparante en tlv de
Verenigde Nederlanden van 35 gld per jr van 01-03-1710, een rentebrief tlv de provincie Overijssel ten
comptoire van de ontvanger van Salland tnv Berend Rietmole en Hillegonda Herbert ten lijve van Maria
Rietmole van 100 gld per jr van 18-05-1666 en nog een rentebrief ten name en lijve van de overleden
juffrouw va 90 pond per jr van 01-04-1709 en heeft alles overgedragen aan de 2 kinderen als haar
erfgenamen.
61. 10-10-1721. Reijnhard Vredenburg doet insinueren Willem van Loon en diens vrouw om de
mondelinge koopovereenkomst en reeds schriftelijk opgesteld om op te dragen een herenhuis en
landerijen genaamd Meresteijn. Op 12-10-1721 heeft Jacobus van Dorp overgegeven bij afwezigheid
van het echtpaar van Loon aan hun buurman Jan Corneliszn. van Haastrecht die de boodschap zou
overbrengen.
62. 12-10-1721. Abraham ten Cate wonende Amsterdam en Elisabeth Rustburg weduwe Barend
Malifaiet, mitsgaders haar zoon Barend Malifaiet als ook Jan Corneliszn. van der Moor, Jan Janszn. van
der Moor en Pieter Grotesluijs allen wonende Hillegom leggen een verklaring af dat op 21-09-1721 in
het oosteind aan het duin in Hillegom van de Heerweg af 12 voet buiten de noordelijkste bomen van de
laan van de hofstede Bethlehem die van de Heerweg naar deze hofstede loopt oost aan tot aan de bocht
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van de laan en daarvan langs de voet van het hoge duin tot aan de kant van de duinsloot benoordooosten
van een aldaar staand hek, 7 blauwe stenen op de rooiing van houten paaltjes welke op die plaats stonden
in aarde zijn gedolven en gelaten ter requisitie van de 2 eerste comparanten in tegenwoordigheid van
Jacob van Ceters gehuwd met Maria van Wieringen dr en mede erfgename van Jan van Wieringen en
Emerentia Meerman door het verval en vergaan van de korte houten paaltjes die geslagen waren als
grens tussen de hofstede en het land van Bethlehem aan Abraham ten Cate en de bleek aan Elisabeth
Rustburg opgedragen door de erfgenamen van de heer van Wieringen en diens vrouw.
63. 22-10-1721. Arend Meeszn. Langeveld burgemeester van Hillegom en Maria Arendsdr. Langeveld
weduwe van David Kops bij haar vader de 1e comparant wonende, de eerste vader en de tweede zuster
en naaste bloedverwante van wijlen Catharina Arendsdr. Langeveld gehuwd met Jan Hermanszn. van
Son verwerpen de nalatenschap.
64. 23-10-1721. Dorothea van Assendelft wonende Haarlem weduwe en erfgename van Mr Willem Six
raad en vroedschap te Haarlem vlgs testament verleden voor nts Pieter Gerlings te Haarlem op
03-10-1711 verkoopt Ds Joannes Ruis predikant te Lisse een obligatie tlv het gemene land ten comptoire
Leiden op naam van de erfgenamen van Grietje Adriaansdr. te Leiden groot 1000 pond van 14-08-1656
aan de voorsz. Six opgedragen op 06-11-1699 voor nts Laurens van Gangel te Amsterdam.
65. 26-10-1721. Amplicatie van de inventaris van de goederen van Joannes van Galen overleden
Amsterdam laatst gehuwd geweest met Maria Lenardsdr. van Sonneveld door Otto Jacobszn.
Cranenburg en Adriana Simonsdr. Hoogkamer echtelieden, de voorsz. Adriana nicht en erfgename van
Maria Lenardsdr. Sonneveld vlgs haar testament verleden voor Levinus Meijer te Amsterdam. Een oude
lessenaar met de rekening van het provenue van de apothekers winkel van Joannes van Galen; een
kwitantie van Joannes Sylvius van huur van een huis en erf te Amsterdam bewoond geweest door
Joannes van Galen tot zijn trouwdag met Maria Lenardsdr. van 25-10-1710; een testament van Joannes
van Galen en Maria de Wit van 02-02-1664 verleden voor nts Pieter de Baaij te Amsterdam, een
vertichting tussen de voorsz. van Galen en de voogden over Marcus, Alexander en Hester verleden voor
nts Cornelis van Poelenburg te Amsterdam van 09-03-1673; een kwitantie van Hester van Galen voor
haar moeders goed van 1696; een dagvaarding van Alexander van Galen van zijn vader aan Commissarissen van kleine zaken te Amsterdam van 03-11-1698; een kwitantie van Alexander van Galen
van de inhoud van de uitspraak van 20-10-1698 en van de kosten van 25-11-1698; een testament van
Joannes van Galen en Elisabeth van Lier zijn tweede vrouw verleden voor nts Willem Sylvius te
Amsterdam van 23-02-1652, diverse schuldboeken en een medicijnboek.
66. 03-11-1721. Jacob Franken Kats wonende Lisse gehuwd met Aaltje Cornelisdr. Hoogkamer
legateria van wijlen Maria Lenardsdr. van Sonneveld laatst huisvrouw van Antony Menso jr hebben
ontvangen van Otto Jacobszn. Cranenburg gehuwd met Adriana Simonsdr. Hoogkamer enige
erfgename van Maria Leonardsdr. vlgs testament verleden voor Levinus Meijer te Amsterdam op
14-11-1719 1000 gld.
67. 06-11-1721. Mutueel testament van Willem Jeroenszn. van Beijeren en Cornelia Jansdr. Hoogkamer
echtelieden wonende Hillegom. De langstlevende zal de kinderen opvoeden tot 23 jr of eerder huwelijk.
Als de eerststervende kinderloos overlijdt en diens ouders leven nog worden die in de legitieme gesteld
van 50 gld, doch als de langstlevende kinderloos hertrouwt en diens ouders leven moet nog eens 50 gld
worden uitgekeerd. Langstlevende voogd of voogdes en seclusie van de weeskamer.
68. 12-11-1721. Pieter Simonszn. van Bourgoigne wonende Hillegom overgebleven voogd over
Catharina 16 jr, Elisabeth 11 jr en Claas 7 jr nagelaten kinderen van Cornelis Janszn. van Bourgoigne en
Ermina Dammisdr. van Grieken beiden overleden te Lisse vlgs testament van 02-08-1706 gepasseerd
voor nts Quirin Raven te Leiden benoemt ipv de overleden Cornelis Dammaszn. van Grieken Jacob
Floriszn. van Bourgoigne neef van vaderszijde wonende Lisse en Jan Janszn. Kraan oom van
moederszijde wonende Warmond.
69. 13-11-1721. Anna Catharina Rietmole weduwe Mr Cornelis de la Porte en zuster en enige
erfgename van Maria Rietmole vlgs testament van 05-08-1705 daarvan de superscriptie op dezelfde dag
gepasseerd werd voor nts Willem van den Berg te den Haag bij haar op Sandvliet met de dood
bekrachtigd op 12-09-1721 alsmede akte van opening op 26-09-1721 voor mij nts verklaart ontvangen
te hebben van Adriana Constantia Sohier de Vermandois alle effecten genoemd onder 60 alsmede 122
gld in voldoening van het recipis van 01-03-1710 en de helft van de lijftocht op 17 gld 10 st.
70. 24-11-1721. Bartholomeeus Janszn. Klinkenberg oom en overgebleven bloedvoogd over Cornelis,
Dirk en Anna nagelaten minderj. kinderen van Elisabeth Jansdr. Klinkenberg bij Willem Corneliszn.
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Dekker en Cornelis Gijsbertszn. Kleijnenbreugel wonende Lisse en verklaart de 1e comparant ipv zijn
overleden vader Jan Dirkszn. Klinkenberg die mede voogd was over het moederlijk goed van de
minderjarigen op 31-01-1713 voor mij nts gepasseerd tot mede-voogd de voorsz. Kleijnenbreugel.aan te
stellen.
71. 24-11-1721. Willem Corneliszn. Dekker gehuwd geweest met Elisabeth Jansdr. Klinkenberg, vader,
Bartholomeeus Janszn. Klinkenberg oom en Thomas Lenardszn. van Wetteren gehuwd met Anna
Jansdr. Klinkenberg mede oom en bloedvoogden over Cornelis, Dirk en Anna nagelaten minderj.
kinderen van Elisabeth Jansdr. alsmede Cornelis Gijsbertszn. Kleijnenbreugel allen wonende Lisse
verklaren dat wijlen Jan Dirkszn. Klinkenberg en Anna Andriesdr. Tijdeman beiden overleden Lisse
grootouders van de minderjarigen blijkens hun testament op 05-11-1708 voor mij nts verleden onder
seclusie van de weeskamer doch zonder benoeming van voogden en de eerste 3 comparanten worden nu
verkozen tot voogden ter scheiding toe en na de scheiding tot medevoogd de voorsz. Cornelis Gerritszn.
Kleijnenbreugel.
72. 27-11-1721. Thomas Lenardszn. van Wetteren overgebleven voogd over Cornelis, Dirk en Anna
Willemskinderen Dekker nagelaten minderj. legatarissen van wijlen Catharina Jansdr. Klinkenberg vlgs
testament verleden voor Casparus Noppen te Haarlem op 29-06-1719 en Cornelis Gijsbertszn.
Kleijnenbreugel beiden wonende Lisse en benoemt ipv zijn overleden schoonvader Jan Dirkszn.
Klinkenberg die mede voogd over de legatarissen was geweest de voorsz. Cornelis Gerritszn.
Kleijnenbreugel die de voogdij aanvaardt.
73.27-11-1721. Jacobus Janszn. van de Geer oud ambachtsbewaarder van Nieuweveen bij testament van
wijlen Immetje Thomasdr. van Swieten zijn vrouw voor mij nts gepasseerd op 03-07-1698 benoemt tot
voogd na zijn overlijden Willem Pieterszn. van Gailwijk zijn neef wonende aan de Hoef onder
Mijdrecht en Jan Corneliszn. van Galen schepen van Nieuweveen.
74. 10-12-1721. Maria Claasdr. van de Vogelstruijs wonende Lisse weduwe en boedelhouder van Pieter
Corneliszn. Wijkerhelt overleden te Lisse vlgs testament van 23-08-1716 is schuldig aan Jan Jacobszn.
Naardenburg wonende Lisse 1100 gld door haar man geleend. Aangezien zij niet kan betalen worden er
een aanrtal inschulden, te velde staande gewassen, gereedschap en huisraad overgedragen.
75. 14-12-1721. Dirk Evertszn. van der Horst lijftochtenaar van de nalatenschap van zijn zuster Sijberig
van der Horst, Cornelis Adriaanszn. van der Saal en Lenard Willemszn. Oote als executeurs testamentair
van Sijberig allen wonende Lisse bekenden dat Dirk in privé schuldig is aan Maria Bartholomeeusdr.
Klinkenberg 200 gld wegens geleend geld door Elias Adriaanszn. Geel de voorsz. Cornelis van der Saal
en Dammas Dammaszn. Raaphorst als voogden over de voorsz. Maria ter aflossing van een gelijke som
aan de erfgenamen van Aagje Jansdr. Broer, terwijl de 2 laatste comparanten zich borg stelden.
76. 14-12-1721. Dirk Evertszn. van der Horst lijftochtenaar van zijn zr Sijberig van der Horst en
Cornelis Adriaanszn. van der Saal en Lenard Willemszn. Oote executeurs-testamentair van de voorsz.
Sijberig en Dirk in privé schuldig aan Baartje Jacobsdr. Cranenburg dochter en mede erfgename van
Jacob Ottenszn. Cranenburg en Aagje Jansdr. Broer 200 gld als pro resto van een som van 461 gld 8 st 8
p, welke hij schuldig is geweest wegens geleverd brood, de genoemde 200 gld aan Baartje opgekomen
bij scheiding gepasseerd op 15-07-1721 voor mij nts en de 2 laatste comparanten treden op als borg.
77. 16-12-1721. Jan Willemszn. Boomklimmer koopman wonende Oude Tonge als mede erfgenaam
van Witte en Passchier Wittenszonen Boomklimmer oor hen zelve en nog hem sterk makende voor de
verdere erfgenamen machtigt Cornelis Janszn. Onnozel gezworen bode om het arrest tvv hem
comparant gedaan op de gehele boedel van wijlen Pieter Corneliszn. Wijkerhelt en diens weduwe Maria
Claasdr. van de Vogelstruijs op de 1e rechtdag te beklagen. (Tekent Jan Michielszn. Boomklimmer).
78. 23-12-1721. Maria Claasdr. van de Vogelstruijs wonende Lisse weduwe van Pieter Corneliszn.
Wijkerhelt machtigt Frederik van der Kerf nts en procureur te Leiden om te vervolgen het proces te
Lisse tegen de erfgenamen van Witte en Passchier Wittenszonen Boomklimmer.
79. 23-12-1721. Dezelfde machtigen dezelfde in het proces te Lisse tegen Cornelia Cornelisdr. van Beek
weduwe Jochem Korszn. Brero.
80. 31-12-1721. Mutueel testament van Jan Govertszn. van den Aartweg koopman en Anna Pietersdr.
van Eijk echtelieden wonende Hillegom. Langstlevende voogd of voogdes en seclusie van de
weeskamer. Zij zijn niet gegoed in de 200e penning.
H.J.v.d.Waag.
Spijkenisse, juni 2002.
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