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ONA 5016 akte 115 1637, 7 maart 

Meester Heyndrick Janss, chirurgijn te Uitgeest, oud circa 32 jaar getuigt op verzoek van Claes Janss nagelaten zoon 

van Jan Claess te Krommeniedijk dat getuige verscheidene malen in de afgelopen week op Krommeniedijk is geweest 

bij genoemde Jan Claess, waard in de Gulden Leeu en daar “gevisiteert en verbonden seeckere quetsure aen syn arm by 

syn handt. Verklaart vervolgens dat het geen dodelijke wond was en dat de waard overleden is door “quade inwendyge 

toevallende siecten”. 

 

ONA 5016 akte 117 1637, 4 juni 

Schout Allert Arentsz Bonckenburch, Jan Pouwelss, Jacob Franss en Claes Ijsbrantss, allen woonachtig te Uitgeest, verklaren 

op verzoek van mr Johannis Harmenss, chirurgijn te Uitgeest dat in de maand juni in herberg De Swan gekomen was ene  

docter Dilmans, Mr Hans en Mr Rieuwert uit Beverwijk. Zij waren naar de requirant gekomen volgens hun zeggen als 

onpartijdige personen en vroeger aan de requirant hoe het met het “accedent” van Willem Corneliss van Toorn was toen 

deze in Uitgeest was. Requirant werd beschuldigd dat hij de patient ongeneeslijk had gemaakt en werd uitgemaakt : “ghij 

quacksalver, ghij lantlooper, ghij fielt, waer duijvel hebt ghij meester geleert.” De requirant kreeg ook nog andere 

verwenzingen te horen. De requirant vroeg hen toen hoe het met de patient stond alvorens hij hem onder ogen had gekregen 

en zij antwoorden dat hij al ongeneeslijk was. 

 

ONA 5016 akte 118 1637, 26 juni 

Op verzoek van Johannes Harmenss, chirurgijn te Uitgeest, getuigen Albert Jacobss (ca 73 jr Uitgeest), Tijmen IJsbrantss (ca 

50 jr Uitgeest) en Jacob Franss (ca 41 jr Uitgeest) dat zij Willem Corneliss van Toorn uit Beverwijk en zijn huisvrouw en 

moeder hebben horen zeggen toen dat hij bij de requirant kwam om van zijn “accident verlicht te worden”, dat hij door de 

meesters te Beverwijk was opgegeven. Het betrof een verwonding aan zijn been. 

“eer hij het accident aen het been van de patient door sneede de patient voorgehouden heeft t’geene uyt het accident soude 

connen ontstaen te weeten dat het erchste soude sijn dat tsoude connen werden een geheel quaat been, met stinckende gaten 

daer eyntelyk op soude volgen den doot, ende tbsete dat hy noch wel met het stijve been sonder crucken soude connen gaen. 

Verclaerden tsaemen dat sy get. Deselve vrouw hebben horen seggen dat den docter Dilmans, in de Wijck tegens hem geseyt 

heeft roept myn over de saeck als ghy Mr Jan gelt sult geven ick sal maecken dat ghy hem niet veel behoeft te geeven, ende 

hebben sy getuygen den docter selven tot Uytgeest in de  Swan hooren seggen dat hy wel soude maecken dat den requirant 

geen gelt van den patient soude crygen ende  ingevallen hy yets hadden ontfangen dat hy sulcx  weder soude moeten 

uytkeren.” Tymen Ysbrantss verklaart: “dat den patient seyde doen syn vader en moeder  hem quaemen thuys haelen van 

Uytgeest dat hy veel hartyger was als sy hem hielden, omme dat hy sorchde als hy hem hartich hielde dat hy noch niet nae 

huys en soude geraecken, alwaer hy seer nae verlangde omhem aldaer een ste verquicken, te meer alsoo hy daer  in lang niet 

geweest en hadde, seggende oock wy syn met MrJan met minne ende vruntschap geaccordeert ende bedancken hem van alle 

want hy heeft reedelyck met ons gehandelt.” 

 

ONA 5016 akte 148 1639, 24 mei 

Claes Corneliss, oud schepen en Ijsbrant Dirckss (ca 35 jr) verklaren op verzoek van Mr Heyndrick Janss, chirurgijn te 

Uitgeest, dat deze het gebroken been van Davit Thonisz (nu woonachtig te Medemblik) heeft gezet. Davit was knecht 

van Claes Kabel. Kabel was met Davit naar Mr Jacob “Leedsetter te Jisp” gegaan welke aan Davit vroeg waar het been 

stuk was. Deze wees de plek aan maar Jacob kon geen breuk constateren en zei dat het wel zal genezen. 

 

ONA 5016 akte 150 1639, 10 juni 

Hillegont Willems huisvrouw van Michiel Arentss te Uitgeest getuigt op verzoek van Mr Heyndrick dat Aeltjen Claes 

huisvrouw van Cornelis Allertss  smorgens uit haar bed was gevallen en dat getuige bij Aeltje op bezoek was gekomen 

en deze tegen haar zei: “wel Hillegont, ick weet niet hoe dat ick tot sulcke ongeluck gecoomen ben, mijn arm is mors 

stucken, ick moet met mijn arm tusschen de triem van de stoel gevallen zijn”. Getuige heeft gezien dat de chirurgijn de 

arm heeft verbonden en dat deze gezegd heeft dat zij haar arm niet mocht bewegen. 

 

ONA 5016 akte 152 1639, 14 juni 

Getuigenverklaring inzake akte 150 



Getuigen hebben gezien dat Mr Heyndrick met een kroesje drank naar Aeltje was gegaan en dat deze leeg was toen hij 

daar vandaan kwam. Ook verklaarde men dat ze de man van Aeltje hebben horen zeggen dat zijn vrouws arm gebroken 

was en dat Mr Heyndrick deze behandelde en dat Mr Heyndrick heeft gezegd dat zij haar arm niet mocht bewegen. 

 

ONA 5016 akte 158 1639, 5 augustus 

Enige vrouwen leggen een getuigenis af op verzoek van de echtgenoot van Aeltje dat “tyt van een maent alleen hij de 

spaecken van haer arm heeft gedaen, ende nae dat de spaecken daer aff waeren noch vijff daegen ende de voorss tyt 

geexpireert synde en was Aeltgen Claes arm, noch niet geneesen”. De arm deed nog even zeer als daarvoor. 

 

ONA 5017 akte 62 1645, 9 december 

Mr Odewijn Lucasz en Mr. Wijbrant Wijbrantsz, beide chirurgijns te Uitgeest, getuigen op verzoek van Jacob 

Heijntjes, jongman wonende te Coudom te Vriesland dat Jacob 16 weken gelden bij Odewijn is gekomen ..”omme hem 

te laten cureeren ende geneesen van een stuckent been, ende den voorn. Mr. Odewijn tot sijn assistent heeft genoomen 

den voorn Mr.Wijbrant  ende verclaerden…” “bevonden te hebben dat het been los stucken was, sonder dat sij hebben 

cunne bevinden datte eenighe vastichheijt ofte callus aen was gegroeijt, ende dat sij getuijgen tseedert den patient tot 

Uuijtgeest is geweest, noch verscheijden fragmenten ofte splinteren van been uijt het been hebben gehaelt”. 

 

ONA 5017 akte 63 1645, 9 december 

Jacob Heijtjes van Koudum te Friesland, oud circa 21 jaar, getuigt op verzoek van Odewijn Lucasz, chirurgijn dat deze 

“voorleeden soomer op groenlant geweest als bootsman…” onder de Krommenieer commandeur Jan Pietersz en dat zijn 

been “…van eenen walvisch stucken is geslaegen in een sloep…”. De commandeur heeft hem naar Odewijn gezonden. Jacob 

verklaart voorts dat hij van mening is dat hij inmiddels in staat is te vertrekken hoewel de chirurgijns hebben geconstateerd 

dat zijn been nog niet geheel is genezen. 

 

ONA 5017 akte 116 1648, 11 februari 

Willem Reijnierss, laeckencooper te Wormer en zijn zoon Reijnier Willemss ten ene zijde en Mr.Wijbrant Wijbrantss, 

chirurgijn te Uitgeest, verklaren dat zij 4 jaar geleden met elkaar waren overeengekomen dat zoon Reijnier 3 jaar kost en 

inwoning bij Wijbrant zou krijgen en dat deze hem zou onderwijzen in de kunst van het chirurgijnsschap. De leerling krijgt 

naar believen toegang tot diens boeken, gedrukt en geschreven, en mag daaruit overschrijven. De Chirurgijn ontvangt hiervoor 

112 gulden p.j. De aanwezigen verklaren dat aan alle voorwaarden is voldaan en de meester wordt bedankt. 

 

ONA 5017 akte 217 1655, 26 april 

Cornelis Juriaenss alias Cornelis Arisz buyrvryer op de Horn in de banne van Krommenie getuigt op verzoek van Jacob 

Otsen te Uitgeest dat getuige op paasmaandag “seeckere quetsure hadden ontfangen in syn rechter borst van de 

requirant, die soo meester Henrick Grentsijn, chirurgijn te Uitgeest, verclaerde te penetreeren ende dat hij getuyge met 

de medicamenten van den voorn. Chirurgijn int begin hardt begon (?) te geneesen ende al weder soo verre was 

gecomen dat hij gingh ende stonde..”  voelde zowel inwendig als uitwendig niets meer van de kwetsuur en kon weer 

goed eten en drinken. Maar sinds 17 april heeft hij continue hoge koorts en is nu geheel verzwakt. Getuige verklaart dat 

als hij zou komen te overlijden dat dit niet door de kwetsuur komt. 

 

ONA 5018 akte 3 1656, 31 maart 

Cornelis Janss (Uitgeest) en zijn zoon Claes Corneliss ten ene zijde en Mr Wijbrant Wijbrantsz, chirurgijn te Uitgeest ten 

andere zijde verklaren : “hie dat sylijden voor deesen omtrent vijfthalf jaer geleeden metten anderen geaccordeert ende over 

een gecoomen sijn dat den selven meester Wijbrant de voorn. Claes Corn. Den voorten tijt van vijfthalf jaeren soude 

onderhouden in woninge ende cost ende dranck, ende daer beneffens onderwijsen in de conste van de chirurgijn, dat gemelte 

Claes Corneliss oock soude  aanleeren in alle de boecken de voorn. Mr. Wijbrant toebehoorende soo gedructe als 

geschreven en deselve oock mogen uuijtschrijven so hem gelieven, mits dat den selve Claes Corneliss als knecht de voorn. 

Mr Wijbrant soude doen alle diensten ende hulpe hem noodich sijnde waer voor de voornoemde Mr. Wijbrant niet eenen 

penninck soude genieten…” 

De overeenkomst is nagekomen en Mr Wijbrant wordt bedankt voor zijn aandeel in de overeenkomst 

 

ONA 5019 akte 27 1638,30 april 

Testament van Pieter Mieusz en Alyt Ghyssen te Uitgeest. 

Verschenen Pieter Mieusz en Alyt Ghysen, echtelieden, voor notaris Jan Allertsz Bonckenburch te Uitgeest. Pieter verscheen 

'cloeck ende gesont' maar Alyt was 'een weynich sieckelyk'. De langstlevende wordt gelegateerd met de nalatenschap en krygt  

het vruchtgebruik. Pieter Mieusz heeft tot zyn erfgenamen benoemd: Willem Mieusz en Guyrte Mieus zyn broer en zus en de 

kinderen van zyn overleden broer Garbrand Mieusz. Alyt Ghyssen heeft tot haar erfgenamen benoemd: Claes Ghyssen, haar 

broer en de kinderen van za. Guyrt Ghyssen, haar zuster. 

 

ONA 5021 akte 1 1661,3 augustus 



Cornelis Gerritsz en huisvrouw Marytje Gerritsen laten hun testament opmaken. Op de langst levende. Na overlijden van de 

langst levende krijgen de dochter Tryntje Cornelis en Marytje Cornelis het huis in de Kerkbuurt. 

 

ONA 5021 akte 2 1661,8 augustus 

Cornelis Cornelisz Locqs,s oud waarschap, brengt een wijziging aan van eerdere testamenten dd 28-12-1655 en 15-8-1656. 

1.Anna Reloffsdr krijgt bij de twee akkers voor Allerden dam (Limmen) nog het Cleyne damsven (Limmen). 

2.Claes Arentsz, Cornelis Arentsz en Engel Arentsz zyn overleden broers (dus Arent Cornelisz) kinderen krijgen ieder 1/3 van 

de Cooghven (Limmen). 

3 Deze drie broers en Anna Roelofs krijgen ieder een gelijk portie van alle koeien, schapen, hooi, stro en de roerende goederen, 

idem die te Limmen. 

 

ONA 5021 akte 3 1661,8 augustus 

Jan Gaeuwesz en Anna Cornelis maken een testament op. Opde langst levende. De langst levende zal tevens Tryn Jans, hun 

"innosente" dochter onderhouden. 

 

ONA 5021 akte 6 1662,22 januari 

Neel Symons (ziek te bed) en echtgenoot Hendrick Hesselsz , oud schepen, maken hun testament op. 

Haar dochters krijgen geen portie in de houtzaagmolens buiten Alkmaar, maar alle andere goederen die bij haar of haar mans 

overlijden worden aangetroffen. De zaagmolens gaan naar haar zoons. Voorts legateert zij aan Rem Hendricksz en Cornelis 

Hendricksz haar jongste kinderen 50 gld ieder. 

 

ONA 5021 akte 7 1662,1 april  

Huwelijkse voorwaarden van het aanstaande echtpaar Symon Meyndertsz, weduwnaar in de Uitgeesterwoude, en Aefje 

Gerrits, jongedochter uit de Uitgeesterwoude. Er zal geen gemeenschap van goederen zijn. Indien Aefje overlijdt zullen haar 

erfgenamen geen cent uit de boedel krijgen. Indien Symon overlijdt, zal Aefje uit de nagelaten boedel f.50 p.j genieten. 

 

ONA 5021 akte 8 1662,14 april 

Testament van Willem Jansz Verwer, ziekelyk te bed liggende, en Oetjen Lubbersen, echtelieden. 

Getuige: Gerrit Symonsz. 

 

ONA 5021 akte 9 1662,20 april 

 Huwelijkse voorwaarden van het aanstaande echtpaar Reyer Claasz (jm), geassisteert door Jan Lourensz Hoogeduyn te 

Heemskerk oom en bloedvoogd, en Guyrte Claas, weduwe van Jan Jacobsz,  geassisteert door Willem Claasz van de 

Nieuwendam te Uitgeest, haar zwager en voogd. Geen gemeenschap van goederen. 

 

ONA 5021 akte 10 1662,8 mei 

Bruyn Cornelisz Alckemade, ziek te bed liggende, en zyn vrouw Tryn Claes maken een testament op de langstlevende. 

 

ONA 5021 akte 11 1662,24 mei  

Cornelis Dircxs maakt zyn testament op. De kinderen van za. Niesjen Pieters, huisvrouw van Nan Willemsz Cos wonende op 

Assum, genaamd Pieter, Sytje en Marytje Nanne voor de ene helft. Vooraf zal Neeltje Nanne 1500 gld aan land of gelden 

krijgen. Voorts de zusterlingen van moederszyde f.100 ieder. Voorts de gemelde kinderen van Niesje Pieters de eerste keuze 

uit de goederen. Voorts aan Duyfje Steffens, zyn dienstmaagd, 200 gld (als zy by zyn overlijden nog by hem woont). 

 

ONA 5021 akte 12 1662,6 juli  

Guyrt Jans, bejaarde dochter, maakt haar testament op. Phillips Cornelisz, haar broers zoon, krygt haar huis en erf op 

Westergeest. Oost: Binnendyksmeer, zuid: Pieter Claasz Vet, west: Korendyk en noord: Fop Odewynsz. Tevens het dorpje 

voor Fop Odewyns huis. 

 

ONA 5021 akte 22 1663,20 januari 

Testament van de echtelieden Jan Dircksz Kaersemaecker en Aefje Claes. Aefje Claes heeft eerder een testament laten 

passeren, beneffens Hillegond Claes haar zuster, voor notaris Pieter Claasz Oosterhoorn te Krommenie dd 7-10-1660. 

Idem Jan Dircksz heeft zyn testament bij notaris Aris Cornelisz Heemskerk te Alkmaar laten opstellen dd 7-6-1653. 

De testamenten worden volledig nagekomen behoudens dat de 3000 gld die ten tijde van het overlijden van de langstlevende 

gedeeld zullen worden per hoofd "susterlingen". Tryn Jans, haar mans overleden dochters dochter, zal een gelijk portie krijgen 

als de susterlingen. Tryn  Jans zal voorts 1200 gld of het huis en erf bewesten de waag en de waag met zyn erf daar beoosten 

(Oostergeest) krygen. Strekkende van de Binnendyksmeer tot de Korendyk. Tevens alle goederen van de waag w.o. balansen 

en gewichten. 

 

ONA 5021 akte 25 1663,22 februari 



Testament van de echtelieden Gerrit Jacobsz van de Loet, ziek te bedde, en Aechte Gerrits. Op langstlevende. Legaat voor de 

huisarmen en kerkarmen de kerk ieder 200 gld. Voorts als zyn moeder Marytje Gerrits na hem komt te overlyden zullen zyn 

goederen uit haar nalatenschap gaan naar Claes Pietersz en Aeltje Pieters, kinderen van Styntje Cornelis zyn nicht. Wanneer 

zyn moeder echter voor hem komt te overlyden dan delen ook de “susterlingen” mee. 

Aecht Gerrits verklaart tot haar universele erfgenaam haar broer Cornelis Gerritsz en haar zusters Tryn Gerrits en Sieu Gerrits 

(ieder voor 1/4). 

 

ONA 5021 akte 26 1663,2 maart  

Testament op de langstlevende van de echtelieden Cornelis Jansz Prins en Anna Symons.  

 

ONA 5021 akte 28 1663,16 maart  

Jan Adriaansz [ouwe Jan] vant Sant, Gerrit Adriansz vant Sant, Jan Adriaansz vant Sant de jongh en Marytje Adriaans vant 

Sant, zuster en broers sluiten een gezamenlijk testament af, waarbij ze elkaar als erfgenaam benoemen. 

 

ONA 5021 akte 33 1663,23 juni  

Testament van Aecht Gerrits, weduwe van Gerrit Jacobsz van de Loet,. Zy benoemt tot universeel erfgenaam haar broer en 

zusters: Cornelis, Sieu en Tryntje Gerrits. Voorts haar overleden broers dochter Marytje Mieus. Elk voor 1/4 part 

 

ONA 5021 akte 34 1663,12 oktober    

Huwelijkse voorwaarden van Jan Dircksz Kaersemaker, weduwnaar, en Wybrich Aemkers, weduwe, aanstaande echtelieden. 

Jan Dircksz brengt in: Kerkebusch, 2x in Ysbrantsven, Noomenven, stuk van Benningsacker (Zienpolder). Het huis by de 

waag, waagwerf, dorpje strekkende van de Binnendyksmeer tot op de Smalleweg. In de Woude: Wilkewerf.  

Voorts 3600 aan uitstaand geld:  

Willem Pouwelsz Koster 1000 gld 

Heyndrick Hesselsz Scheepmaker 600 gld 

Hessel en Cornelis Aemckers 600 gld 

Poulus Jansz op de Busch 250 gld 

Jan Dircx Meutsen 200 gld 

Cornelis Woutersz op de Dyck 100 gld 

Jan Lourensz Kaersemaker 150 gld 

Jan Garbrantsz Scheepmakers weduwe&kinderen 100 gld 

Aerjan Bruynsz 50 gld 

Marytje Reyers in de Koog 50 gld 

Gereed geld die hy nodig heeft by zyn jaarlyks employement van zyn koeweidery 450 gld 

675 gld nagelaten door za. Hillegont Claes, zyn overleden vrouws zuster die hy in lyftocht bezit en op interest heeft 

uitgezet by Willem Pouwelsz Koster 200 gld, Cornelis Woutersz op de Dyk 350 gld, Luyt Gerrits te Westzaan 100 gld 

en een vrouw te Westzaan aan de Overtoom  25 gld. 

 

Wyberich brengt in: in de Broekpolder 2 morgen in de Kalvergars. 

Na Jan's overlijden mag Wyberich gratis wonen in het huisje tussen het grote huis en de waag. Momenteel woont Jan hierin. 

Voorts 50 gld jaarlijkse lyfrente. 

 

ONA 5021 akte 36 1664,4 maart  

Testament van Wouter Woutersz de Boer. Broer Aerjan Wouters krygt 500 gld waarvan hy betalen moet 114 gld aan de 

erfgenamen van za. Cornelis Bruynsz Alckemade en 160 gld aan Engel Aerjansz (zoon van Aerjan Woutersz). Deze gelden 

zyn afkomstig uit de verkoop van een huis. De resterende goederen gaan naar Engel Aerjans en Machiel Aerjans. 

 

ONA 5021 akte 37 1664,19 maart  

Aanvulling  op het testament dd 12-10-1663 van Jan Dirksz Kaersenmaker en Wyberick Aemkers. 

Wyberich mag niet alleen het kleine huisje bewonen maar tevens het achterste huis van het grote huis, bewesten het kleine 

huis. Het kleine huisje staat tussen het grote huis en de waag "daermen uyt het cleyne huysjen door een deur mach ingaen." 

 

ONA 5021 akte 38 1664,29 maart  

Testament van Steffen Poulusz, jongeman. Hy benoemd zyn grootmoeder Marytje Pieters tot zyn erfgenaam. Indien Marytje 

komt te overlijden dan Reyer Steffens en Aerjan Steffens "syn oom ende moeye" te samen voor 5/6 en Jacob Steffens syn oom 

1/2. 

 

ONA 5021 akte 38/39 1664,30 maart  

Testament v Jannetje Hendricks weduwe van Claes Jacobsz Lakenkoper. 



Jacob Claesz haar overleden mans zoon krygt het huis en erf in de Overbuurt waar zy nu in woont. Idem 1/2 tuin in de 

Broodacker groot 3 snee 6 roe, bezuiden: Claes Jansz Haringh's huis en erf. 

 

ONA 5021 akte 40 1664,30 april  

Testament van Dirck Jacobsz Coppen, oud-schepen. Tryn Dircks zyn dochter krygt op voorhand 200 gld. Marytje Dirks zyn 

dienstmaagd krygt de koeien. 

 

ONA 5021 akte 45 1664,9 november  

Huwelykse voorwaarden van Lourens Lourensz, jongman van Akersloot, en Marytje Jans, jongedochter van Assum. Er is geen 

gemeenschap van goederen. Inventaris. 

 

ONA 5021 akte 48 1665,5 maart  

Contract tussen Marytje Pieters, weduwe van Garbrant Fransz en Pieter, Jan en Sieuw Garbrants haar kinderen. De laatste 

party zullen hun moeder haar verdere leven onderhouden, daarentegen zullen de kinderen al de goederen, geld ontvangen. 

 

ONA 5021 akte 49 1665,8 april  

Huwelykse voorwaarden tussen Jan Claesz vant Sant, weduwnaar en Dieuwer Jans jongedochter. Indien Jan Claesz komt te 

overlijden dan krygt Dieuwer het vruchtgebruik van zyn goederen. Indien Dieuwer komt te overlyden gaat alles naar Claas 

Jansz vant Sant zyn zoon. 

 

ONA 5021 akte 55 1665,19 juni   

Testament van Anna Jans bejaarde dochter op de Loet, ziek te bed liggende. Haar broer Ysbrant Jansz krygt 1200 gld. Syberich 

Tonis haar zustersdochter en Marytje Dircks haar broers dochter krygen al haar kleren en huisraad. Aecht Jans, haar zuster, 

mag haar leven lang daar gebruik van maken. Jan Tonisz jonge Jan haar zusters zoon krygt 400 gld. Voor de resterende zaken 

benoemd zy tot universeel erfgenaam Aecht Jans (zuster) en Dirck Jans (broer) ieder 1/2. 

 

ONA 5021 akte 50 1665,19 juni  

Testament op de langstlevende echtpaar Heyndrick Claesz (ziek) en Marytje Aerjans, te Benes woonachtig. 

 

ONA 5021 akte 56 1666,30 maart  

Testament van broers en zusters Cornelis Arisz, Jan Arisz, Andries Arisz, Marytje Aris en Jacobje Aris. 

 

ONA 5021 akte 59 1666,10 juli  

Jan Dircksz Waachmeester, ziek te bed liggend, maakt zyn testament op. Wyberich Aemkers zyn huisvrouw krygt 600 gld in 

plaats van de eerder gemelde 50 gld jaarlyks. Idem zyn beste bed en helft inboedel. Zy mag wonen in het achterhuis van het 

grote huis bij de waag en in het nieuwe huisje aan het voorss huis vast + gebruik van het washuisje achter of beoosten het 

nieuwe huisje, zonder huur. 

 

ONA 5021 akte 61 1666,30 augustus   

Testament van de zieke Guyrte Cornelis, weduwe van Tamis Jorisz (Uitgeesterkoog). Eerder testament 1 juni 1655 voor 

notaris Bonckenburg. Nieuw: Neeltje Pieters krygt al haar goederen. 

 

ONA 5021 akte 63  1666,9 december  

Testament van Cornelis Jansz Volger, oud schepen, ziek te bed liggende. 

Claas Lourisz, zyn zwager, krygt 1/4 Binnenven en de tuin op de Loet (gekomen van Anna Jans). 

Ysaack Pieters, zyn overledens vrouws zoon, krijgt 1/2 huis, erf en tuin in de Schevelstraat (andere helft was reeds in zijn 

bezit). 

Anna Ysaacks, dochter van voorgaande, krijgt het bijbeltje gekomen van Griet Jacobs haar moeder. 

Voor de rest benoemd hy tot zyn universele erfgenamen zyn halfzusters Alyt Cornelis en Tryn Cornelis voor 1/6 deel. 

De kinderen van Aerjan Jansz vant Sant (zyn overleden broer) 1/6 deel. 

De kinderen van Dirck Jansz (overleden broer) 1/6 deel. 

De kinderen van Anna Jans (overleden zuster) 1/6 deel. 

Kinderen van zaliger Claas Jansz vant Sant 1/6 deel. 

 

ONA 5021 akte 66 1667,18 januari  

Huwelykse voorwaarden van Jacob Phillips, jongman, en Jannetje Hessels, weduwe, geassisteerd door Hessel Pieters haar 

vader. 

 

ONA 5021 akte 71 1667,13 april  



Huwelykse voorwaarden tussen Claas Lourisz Backer, weduwnaar en Aechte Gerrits, weduwe (haar zusters zoon is Mieus 

Claesz die nog niet mondig is). 

 

ONA 5021 akte 72 1667,15 juni  

Testament van Heyndrick Symonsz Brant (?) en Aecht Vrericx, echtelieden op Krommeniedyk. Getuige is Dirck Jansz Louwe 

Veerman. 

 

ONA 5021 akte 73 1667,22 juni  

Testament van Cornelis Jacobsz en Aeltje Claes. 

 

ONA 5021 akte 77 1667,18 september   

Testament van de broers en zuster Gerrit Aerjansz vant Sant, Jan Adriaensz vant Sant (ziek) en Neel Adriansz vant Sant. 

Indien zy overlyden voor Marytje Aerjans hun zuster of bij overlyden van Marytje zullen de goederen aan hun zijde blijven 

en niet aan haar man Jan Sweeren 

 

ONA 5021 akte 78 1662,28 november 

Testament van Pieter Tamissen, waard in herberg de Valck, ziek te bed liggende. Hij vermaakt aan zijn zoon Jan Pietersz het 

paard, de slee, de karren en alles wat daarby hoort. Hy zal alles kunnen aanvaarden direct na het overlijden. Niemand zal hier 

iets tegenin brengen. Het legaat dankt zijn zoon aan de hulp die hij zijn vader enige jaren geleden heeft gegeven. 

 

ONA 5021 akte 81 1668,11 juni  

Testament van Jan Joosten. Geert Joris zyn overleden zoons weduwe krygt het huisje opt erf van Geert Joris op Bonkenburg, 

alwaar hy tegenwoordig in woont (voor bewezen diensten). Neeltje Mieus. zyn overleden dochters jongste dochter, krygt 3 

zilveren ducaten. Jacob Mieusz haar broer krygt zyn zwarte pak. Joris Joosten zyn grauwe pak. Cornelis Joosten zyn beste 

"bolckvanger" De rest moet gelijkelijk over de erfgenamen verdeeld worden. 

 

ONA 5022 akte 22 1662,19 december 

Op verzoek van Pieter Cornelisz Borschjen, gewezen pachter van de impost van de grove waren over Alkmaar 1-10-1661 t/m 

31-9-1662, verklaart Cornelis Jansz Swan, steenkoper te Uitgeest, dat hy de nering van steen en kalk e.a. waren die onder de 

betreffende impost vallen, zo'n 40 jaren gekocht en verkocht heeft. En dat hy de impost aan de pachters altyd heeft voldaan aan 

die pachters en aan niemand anders. Gedaan ten huize van Gerrit Tymons, waard in de Swan,die tevens optreedt als getuige. 

 

ONA 5022 akte 38 1666,30 juni 

Op verzoek van Gerrit Tymonsz, waard in herberg De Swan, leggen Jan Claesz Swan en Ysbrant Aerjens een getuigenis af. 

Zij hebben gezien dat ene Gerrit Smit uit Limmen, in gezelschap van nog 2 Limmenaren, op 15 juni het paard van de requirant 

uit diens stal heeft gehaald en in presentie van veel toegelopen volk het dier heen en weer heeft gejaagd "ende oock seer vresel. 

Smeet zodat het paard niet scheen te weten waar het zich bergen soude en geweldig sprong." Zy hebben echter niet gezien dat 

het paard hinkte of een van zyn benen mijdde by het draven of springen maar dat het paard door het geweldig jagen van Gerrit 

Smit en het slaan gesprongen of geworpen is tegen een paal staande voor het huis van Jan Harmensz Backer, naast het huis van 

de requirant. Het paard heeft na deze sprong of val nog verscheidene malen gedraaft en telkens gehinkt zonder dat de requirant 

hierby aanwezig was. De requirant werd hierna naar buiten geroepen en hy werd verwittigd van het feit dat zyn paard hinkte, 

waarop de requirant antwoordde: "ick hebbe myn leeven geen hincken daer aen gesien het kan niet wesen". De getuigen 

verklaren tenslotte nog dat het hinken van het paard veroorzaakt moet zyn door de sprong op de paal. 

 

ONA 5022 akte 39 1666,21 juni 

Op verzoek van Gerrit Tymonsz waard in herberg De Swan, leggen Phillips Cornelisz Prins, oud ca.26 jr en Jacob Jansz oud 

ca.28 jr, een verklaring af. Toen zy voor het huis van requirant op 15 juni stonden hebben zy gezien en gehoord dat de 

requirant s'avonds om ca 10.00 uur met zyn paard de steeg bezuiden zyn huis uitkwam, naar de voorkant van zyn huis ging en 

daar het paard overleverde aan Pieter Molenaer uit Limmen die het paard gekocht had. Na de overhandiging heeft de waard 

hem veel geluk gewenst waarop de koper met het paard heen ging en gekomen was tot de voordeur van requirants woning 

alwaar de waardin zat. Molenaer zei tegen de vrouw: "wil ghy het paert noch een soen geven gy hebt het soo langh gehadt". 

Waarop de vrouw antwoordde "neen ick soen geen paerde wy hebbender soo veel gehadt. Onse lieven heer doet U wel 

vaeren met het paert". Molenaer bedankt en vertrok. 

 

ONA 5022 akte 41 1666,25 juni 

Op verzoek van Gerrit Tymonsz, waard in herberg de Swan, legt Jan Hesselsz, buurman te Castricum, een verklaring af. 

Getuige was op 15 juni (Pinksterdriedag) geweest in herberg De Swan te Uitgeest. Terzelfder tyd kwam Pieter Cornelisz 

Molenaer en Gerrit Pietersz Smit, buurlieden uit Limmen. Deze informeerden by de waard of diens paard nog te koop was 

waarop requirant aan Pieter antwoordde "Ja,ick wil U t'paert liever een pont vlaems minder geven als d'ander boer". Pieter 

vraagt hierop aan req. "wat hy het paert dan loofde". Req:"ick loof het paert geen gelt, maer ick salt eerst ophaelen en jaegen 



ende draven dat ghy sien moght wat het is ende dat wy dan doen dat sal gedaen blyven anders is het halve coopmanschap". De 

requirant haalt zyn paard en heeft het laten draven en jagen tot dat Pieter zei dat het genoeg was. De heren zyn het huis weer 

ingegaan. "Heeft req. als vercoper ende voorn. Pieter Cornelis als cooper hem getuyge den voorn Gerrit Smit tot goede 

mannen ofte seghsluyden genoemt ende nae dat sy daer drie seggen, aff geseyt " wordt het paard verkocht voor 24 pond groot, 

het halster voor 1 ducoton. Getuige verklaart voorts dat de koop gesloten werd zonder dat Pieter Cornelisz ooit heeft gezegd 

dat hy er minder voor wilde geven of dat hy het paard nog eens wilde zien draven. 

 

ONA 5022 akte 66 1668,13 februari 

Getuigen Floris Jacobsz, woonende in Noorddorp in de banne van Heemskerk, ten eenre en Cornelis Cornelisz Stuyfsant en 

Aerjen Symonsz, schepenen van Heemskerk en wettelyk gekozen voogden over Adam Florisz, Marytje Florysdr en Floris 

Florisz alle kinderen van genoemde Floris Jacobsz en Lysbeth Fredericxs, zyn overleden huisvrouw, ten andere zyde. De 

getuigen verklaren dat zy een accoord hebben getroffen mbt het moederlyk erfdeel van genoemde kinderen uit de goederen en 

boedel die beide genoemde echtelieden hebben bezeten. Floris Jacobsz zal de gehele boedel betalen mits aan zyn drie kinderen 

p.p. betalende 104 gld.. Floris Jacobsz zal verder voor de opvoeding van de kinderen zorg dragen tot hun mondige jaren. 

Daarvoor zal hy genieten de renten uit de genoemde gelden, inkomen uit goederen etc. Floris zal gehouden zyn by huwelijk  of 

mondigeheid van zyn zonen het genoemde bedrag onmiddelyk uit te betalen en aan zyn dochter 50 gld de 'silveren sleutelraeps 

met vier silveren sleutels met de tuygh banden ende ordysers aende slocker ende twee mesjes, met de schee samen gewaerdert 

by Pieter Bossu op 54 gld."  Verders haar uitzet. 

 

ONA 5022 akte 83 1669, 26 augustus 

“Op huyden den 6 sept 1669 compareerden voor my Hessel Jans Bonckenburch notris publicq by den hove van Hollandt 

geadmitteert tot Uytgeest residerende, ende den getuygen naergenoemt Jan Dircxss Metselaer, Jan Huygen, Pieter Jans 

Domine, Cornelis Albertss ende Frans Jacobss, alle buyrluyden tot Uytgeest vorss. Hebben gesamentlyck ter requisitie ende 

instantie van Jan Franss Schipper woonende inden selven dorpe verclaeren ende waerachtich tes yn dat sy getuygen op 

verleeden maenendach synde den tweeden deser maent hebben geweest opde meldyck binnen den voorss dorpe  savonts by de 

kaers op de reqts damschuyt die gecoomen was van Amsterdam dat by hem reqt aen syn voorss. schuyt es gecoomen met een 

jacht Gerrit Wyertsen Velthuys pachter woonende tot Alckmaer die aen hem reqt vraghde off hy  geen ceelen en hadde waer 

opden reqt aen den voorn Gerrit Wyerssen Velthuys  vraagh. Waer van soude ick ceelen hebben moet ick ceelen hebben van  

cement van bothmans kisten off van yser en de seyde daer op vorder tegen den voorn  Velthuys daer leyt de schuyt (die met 

eenighe luycken open lach) gaet ende soeck daerin, daer ceelen by wesen moet. Daer sal ick u ceelen aff geven. Daer opden 

voorn  velthuys in des reqts schuyt overquam ende met seqts soon daer beneden in ginck daer deselve doorsochte welcke soon 

hy reqt oock  belaste met hem velthuys te gaen ende  hem de selve te laeten sien ende aenwysinge te doen, gelyck hy oockdede 

end hem een ceel van een ancker  wyn verthoonde dat in de schuyt lach, daer op hy Velthuys seyde tis wel al eer dat het volck 

die van Amsterdam met des reqts schuyt quaemen, daer uyt waeren  sonder dat den  voorn gerrit wyerss velthuys ofte den 

geenen die  by hem waeren in des reqts schuyt eenighe de minst molest  tegenstaent in visiteeren ende soo lange syn te belet in 

de voorss schuyt waer  is gedaen,eyndigende sy getuyghen hier meede dese haere verclaeringhe die sy presenteerden ten allen 

tyden gestant te  doen ende indient noodt is met eede te starcken, aldus gedaen  ende gepasseert tot Uytgeeest voorss ten huyse 

van Pieter Jans ter presentie van Gerrit Ysbrantss  ende Jacob Janss Vennen beyde scheepenen binnen den selven dorpe als 

getuygen die deen neffens den comparanten ende  my notaris get. Hebben op dato als boven.” 

 

ONA 5022 akte 84  1669, 6 september 

“Op huyden den 6 en sept. 1669 compareerden voor mij Hessel Jans Bonckenburch notoris publiq bijden hove van Hollandt 

geadmitteert tot Uytgeest resideerende ende getuygen naer genoemt, Gerrit Ysbrantss en Jacob Janss Vennen beyde 

scheepen binnen den voorss dorpe, ende hebben ten versoecke van Pieter Janss Schipper binnen den selven dorpe, verclaert 

waer en waerachtich te syn dat sy getuygen tusschen maenendach ende dingedach verleden snachts hebben gesien dat Gerrit 

Wijersz Velhuys met syn volck uyt de schuyt van hem reqt met syn vader toebehoorende heeft gehaelt in presentie van den 

schout ende hem getuygen als scheepenen twee verndelen botter die den reqt soo hy verclaerde toe quamen die daer oock 

present was ende deselve brachten in syn jacht, sonder dat hy Velthuys yets hadde te prethendeeren tot lasten vanden reqt. 

Soo hy tegen hen getuygen doen ter tyt verclaerde en de seyde eyndigende hier meede sy getuygen dese haere verclaeringe 

die sy presenteerde ten allen tyden gestandt te doen ende  indient noodt is met eede te stercken aldus gedaen ende gepasseert 

tot Uytgeest ten huyse vanden reqt. Ter presentie van Jan Dircxss Metselaer ende Jan Huygen als getuygen die neffens den 

comparanten ende my notaris getekent hebben op dato als boven.” 

 

ONA  5024 akte 2 1669,9 juli 

Testament van Cornelis Dircksz, ziekelyk te bed liggend, en Neeltje Huyberts, echtelieden wonende in Benes te Uitgeest. 

Indien zij zonder kinderen komen te overlijden, dan zal de langstlevende alles erven. Na het overlyden van de langstlevende 

zullen alle overgebleven goederen gaan naar de wederzydse vrienden en erfgenamen, half om half. Indien de langstlevende 

opnieuw in het huwelyk treedt dan vervalt alles aan de eventuele kinderen uit dat huwelyk. 

Getuigen, mede in Benes woonachtig, Symon Huybertsen en Huybert  Huybertsz. 

 



ONA 5024 akte 5 1669,23 oktober 

Testament van Marytjen Jan Roodes, weduwe van Willem Claasz de Moy (Krommeniedyk). 

Haar twee zonen Gerret Willemsz Moy en Jan Willemsz de Moy krijgen de helft van het huis en erf waar zy in wonen te 

Krommeniedyk. Krygen elk voorts een van de beste bedden, 2 peulu, twee kussens, twee lakens, twee dekens en elk nog 100 

gld, die de andere kinderen al gehad hadden. Verdeling van de rest van de goederen zal geschieden volgens de geldende 

placcaten. 

Getuige: Pieter Cornelisz 

 

In supra 4-3-1671 

Testamentrice verklaart haar testament van 23-10-1669 tot nul en generlei waarde. 

 

ONA 5024 akte 11 1670,3 juni 

Testament van Jan Andriesz en Neeltje Jans, ziekelyk te bed liggend. 

Zij benoemen tot hun erfgenaam Baeffjen Jans, dochter van hun overlden zoon Jan Jansz, met als verdere voorwaarde dat zij 

de verdere kinderen van haar overleden zoon hun legitieme portie geeft. 

Getuigen: Cornelys Baertsen Smidt en Jason van Dorregeest. 

 

ONA 5024 akte 12 1670,14 september 

Testament van Louris Pietersz Backer, ziekelyk te bed liggende. 

Hij vermaakt aan Lysbet Louris, zyn dochter, het huis en erf waar in hy woont op Scharloo. Belendingen oost: Theunis Arisz, 

west: Claes Jan Nannes kinderen. De resterende goederen gaan naar de andere erfgenamen. 

Getuigen: Pieter Allertsz Kogh en Aerjan Jacobsz Stam. 

 

ONA 5024 akte 14  1670,17 oktober 

Testament van Aelyt Dircxs, weduwe van Adrjaen Cornelisz, eertyds korenmolenaar te Uitgeest. 

Zij bepaalt: 

1.  Gereedgeld f.100.0.0 (p.p.) vooraf aan de 4 jongste kinderen van haar overleden zoon Cornelis Adrjaens. 

2. De overige kinderen van haar zoon Cornelis Adrjaens za. zullen de overgebleven goederen erven. 

3. Zij benoemd tot voogden over deze kinderen Bruyn Cornelisz Alckemade, Jan Cornelisz Molenaer en Adrjaen Harmensz, 

alle woonachtig te Uitgeest. Zy zullen de goederen administreren en daarvan rekening en verantwoording afleggen aan twee 

vrienden van vaders en twee vrienden van moederszijde. Zij blijven hun taak waarnemen totdat alle kinderen de leeftijd van 25 

jaren of de huwelijke staat hebben bereikt.  

4.Wanneer een voogd overlijd dan mogen de nog levende twee een nieuwe aanstellen. 

5.De weeskamers van Beverwyk, Uitgeest en elders zyn uitgesloten. 

6. Bepaalt voorts "(Indien yemant soude willen prethenderen ofte sustineeren dat de voorn. kinderen van haeren soon huer 

vaderlyck erffdeel niet hadde gehadt ende dat daerom de administratie van de voorss voochden over die goederen by haer 

jegenwoordich besten werden die sy noch soude vercrygen ende coomen naertelaeten geene plaetse soude mogen hebben voor 

soo veel het vaderlyck erffdeel aen gaet) dat sy aende voorn haere soon in contant gelt soo veel ende meer betaelt als syn 

vaders erffdeel ten tyde syns vaders overlyden was bedragende.." 

Gepasseerd ten huize van de comparante in tegenwoordigheid van Cornelis Gerritsz Alckemade en Jan Woutersz. 

Getekend: Alyt Dircks merck 

  Cornelis Gertsen Alckemaden 

  Jan Woutersen 

 

ONA 5024 akte 15 1675,27 februari 

Alyt Dircks, weduwe van Adrjaen Cornelisz, eertyds korenmolenaar  te Uitgeest, verandert haar testament van 17-10-1670. 

I.p.v. Adrjaen Harmens Backer wordt nu Pieter Tymonsz Backer tot voogd aangesteld over de nagelaten kinderen van haar 

zoon Cornelis Adrjaens. Voorts benoemt zy ipv de overleden Bruyn Cornelisz Alckemaden, Jan Cornelisz Molenaer, Huybert 

Dircks tot mede voogd naast de reeds eerder benoemde Bruyn Cornelisz Alckemaden. 

Gepasseerd ten huize van de comparante in presentie van Jacob Reyers en Cornelis Reyers, beiden te Uitgeest woonachtig over 

de sluis. 

 

ONA 5025 akte 1 1671,5 januari 

Testament van Pieter Garbrantsz en Guert Jansdr. Zij benoemen elkaar tot erfgenaam. 

 

ONA 5025 akte 7 1671,31 maart 

Testament van Ytjen Jans, weduwe van Ysbrant Dircx Kitser, wonende op de Meldyk. Zy vernietigt het voorgaande testament. 

Zij legateert aan Tryn Dircks Kuypers en Marytje Dircxs, haar nichten, ieder f.100,-. Rest gaat naar Cornelis Dircksz, Jan 

Dircksz Beeck, Tryn Dircksen, Guerte Dircks, Claes Dircks en Albert Dircksz, allen kinderen van haar overleden zuster Aecht 

Jans. Tevens Tryn Dircks, Barber Dircks, Marytje Dircks, kinderen van haar overleden broer Dirck Jansz ieder 1/9 part. 



 

ONA 5025 akte 10 1671,9 mei 

Verschenen zijn bruidegom Jan Dircxsz, weduwnaar te Krommenie, en Neeltje Cornelisdr, weduwe bruid, woonachtig te 

Uitgeest over de sluis, geassisteerd door haar broer Jan Cornelisz Grotenwal, korenmolenaar te Uitgeest. 

Huwelijkse voorwaarden: bruid en bruidegom brengen voor het onderhoud van hun huwelyk al hun bestaande en nog te 

verkrygen goederen in. Indien de bruidegom komt te overlyden zonder nakomelingen by de bruid verwekt te hebben dan zal de 

bruid weer over al haar ingebrachte goederen beschikken. Indien de bruidegom een of meerdere huisen door brand verliest dan 

zal de bruid de geleden schade mede voor de helft dragen. 

Gedaan ten huize van Jan Cornelisz Grootewal ter presentie van Jan Huygen en Cornelis Gerritsz Alckemade, beide buurlieden 

van Uitgeest op de Meldyk. 

Getekend:  Jan Dircksz Jong Engels 

       Neel Cornelis 

  Jan Cornelisz Molenaer 

  Jan Huygen 

  Cornelis Gertsen Alckemaden 

 

ONA 5025 akte 11 1671,14 mei 

Testament van Sytje Cornelis en Pieter Cornelisz Alckemade, broer en zus wonende op de Meldyk. Zij legateren elkaar. 

Wanneer de langst levende overlijdt, dan krijgen de broers en zusters 1 Ryksdaalder. 

 

ONA 5025 akte 16 1671,7 juni 

Testament van de echtelieden Claes Jans en Gerritje Gerrits. Zij benoemen elkaar tot erfgenaam, doch de kinderen mogen hun 

deel opeisen. 

 

ONA 5025 akte 17 1671,26 juli 

Testament van de ziekelijk te bed liggende Cornelis Fredericxs jongman, zoon van Sytje Claes te Uitgeest. Hy benoemt zyn 

moeder tot erfgenaam. Wanneer deze echter overlijdt, dan komen zyn goederen aan haar kinderen. Mocht zy kinderloos 

overlyden dan, zullen de broers van zyn moeder Jan Claasz, Bruyn Claasz en Garbrant Claasz erfgenaam zyn. 

 

ONA 5025 akte 18 1671,25 september 

Testament van Anna Jacobs, weduwe van Pieter Lourisz Backer.  Indien zij zonder kind, kinderen of verdere nakomelingen 

komt te overlijden dan erft Pieter Jacobsz, haar broer. Indien hy voor Anna komt te overlijden dan gaat de helft naar zyn 

kinderen en haar halfbroer. Frans Jacobs krygt de andere helft. 

 

ONA 5025 akte 22 1671,3 oktober 

Testament van Claes Jansz Kennis en Guerte Claes, echtelieden op Markenbinnen. Zij benoemen elkaar tot erfgenaam.  Na 

overlijden van de langstlevende zal de nalatenschap helft om helft gaan naar de wederzydse vrienden en erfgenamen. Mocht 

Neel Pieters nog leven na overlijden van de langstlevende krygt zy ook een deel van de erfenis. De goederen zullen echter door 

de weesmeesters geregeerd worden tot haarmondige leeftyd of huwelykse staat. 

Getuige is Pieter Jacobsz Peert. 

 

ONA 5025 akte 23 1672,25 januari 

Testament van Pieter Baertsz Metselaer en Styntje Cornelis, echtelieden wonende op de Loet. Zij verklaren allereerst dat zy 

200 C.Gld erfportie hadden ontvangen uit de goederen van za. Gerrit Jacobsz (Loet) bestemd voor hun kinderen Claes Pietersz 

en Aeltje Pieters. Zy zullen het geld onder hun bewaring houden, de eerste 2 jaren zonder interest, daarna f.3.3.0 per honderd 

gulden p.j. Indien de langstlevende komt te overlijden dan zal ter voldoening van de genoemde 200 gld betrokken worden uit 

een akker zaadland op de Benessergeest, groot 3 snees. Belendingen zuid: Gerrit Hendricksz Spanjaert, noord: stad Haarlem. 

 

ONA 5025 akte 24 1672,28 januari 

Testament van Cornelis Albertsz Biersteecker en Hillegont Alberts, echtelieden wonende in Uitgeest aan het Westergeest. 

Beiden verklaren eerdere testamenten zonder effect. Cornelis benoemt Hillegont, indien hy zonder kinderen by haar  verwekt 

te hebben komt te overlijden, tot universele erfgenaam. Ook moeten de kinderen uit zyn voorgaande huwelyk met Marytje 

Claesdr overleden zyn. Mocht dit niet het geval zyn dan zullen zyn voorkinderen recht hebben op hun deel van de erfenis. Hij 

bepaalt voorts dat indien het tot deling aan komt, Hillegont aan haar zal nemen het huis en erf met de bierstal en het dorpje 

over de weg, waar zij tegenwoordig in wonen, plus een damschuit. Dit ter taxatie van neutrale mannen. 

Hillegont Alberts verklaart, dat indien zy zonder kinderen uit haar huwelyk met Cornelis komt te overlyden, haar man tot 

universele erfgenaam benoemd. Hy moet dan wel al haar kleren aan haar naaste vrienden af te staan. 

Gedaan ten huize van de notaris in presentie van Hessel Aemkersen en Cornelis Aemkersen. 

 

ONA 5025 akte 29 1672,12 mei 



Testament van Jan Cornelisz molenaer in de henste watermolen in de Uitgeester Broekpolder. Ziekelijk te bed liggende. 

Benoemd zyn zoon Cornelis Jansz tot erfgenaam van al zijn roerende en onroerende goederen. Benoemd voorts tot voogden 

over zyn zoon Pieter Cornelisz Alckemade en Pieter Tymonsen Backer, om over de goederen te 'regeren' tot zyn mondige 

leeftyd of wanneer hy trouwt. Sluit hierby de weeskamer uit. De voogden dienen verantwoording af te leggen aan de naaste 

vrienden. Get. Jan Cornelisz molenaar (merk), Jan Cornelisz Molenaar, korenmolenaar, Jan Gauwensz Kabel. 

 

ONA 5025 akte 32 1673,17 februari 

Testament van Jan Cornelisz Grootewal, ziek te bed liggend, en zyn huisvrouw Jannitje Claes. 

Tot erfgenamen worden alle kinderen benoemd. De langst levende ouder zal voogd zijn over de kinderen. Voorts wordt Bruyn  

Cornelisz eveneens tot voogd benoemd. De kinderen zullen over hun goederen kunnen beschikken zodra zij 25 jaar oud zyn. 

Indien een van de voogden komt te overlijden dan zal de langstlevende een nieuwe voogd in diens plaats mogen benoemen. De 

weeskamer wordt uitgesloten. 

Gepasserd ten huize van Grootewal in presentie van Cornelis Gerritsen Alckemade en Reyer Steffensz. 

Getekend: Jan Cornelis Grotwal 

  Jannitie Claes 

  Cornelis Gertzen Alckemade 

  Reyer Steffens 

 

ONA  5025 akte 35 1673,16 mei 

Testament van Anna Claes, ziekelyk te bed liggend, huisvrouw van Cornelis Jansz Verhammen, waard in herberg de Swan. 

Testamentrice vernietigt haar testament van 7 sept 1646. Zij legateert 300 gld. aan Duyfje Aelberts, huisvrouw van Claes Jansz 

Molenaer. Cornelis Verhammen moet binnen een half jaar na haar dood onmiddelijk f100,- aan Duyfje uitbetalen. De rest 

wanneer het hem gelegen zal zyn. De kleren gaan naar Duyfje Aelberts, Tryn Aelberts en Maerytje Aelberts binnen 6 weken 

na overlyden. De rest van de goederen gaan naar Cornelis Jansz Verhammen. Wanneer hy komt de overlyden dan gaat de helft 

naar zyn vrienden en de andere helft gaat naar de drie eerder genoemde zusters of naar haar kinds kinderen.  

 

ONA 5025 akte 40 1674,25 augustus 

Jan Jansen van Deursen, biersteker op de Meldyk en Annitje Gerrits, weduwe op Dorregeest, geassisteerd door haar zoon 

Gerrit Allertsz, verklaren dat zij in het huwelyk willen treden en een akte met huwelykse voorwaarden willen doen laten 

opmaken.Jan Jansen brengt zyn goederen in. Annitje het vruchtgebruik en de renten uit haar goederen. De goederen van 

Annitje mogen niet worden vermindert of worden belast. Na het overlijden van Annitje zullen haar goederen geerft worden 

door haar zoon Gerrit Allertsz. Jan Jansen mag echter wel het vruchtgebruik hiervan hebben tot aan zyn dood. 

Indien van Deursen eerder komt te overlijden komen al zyn natelaten goederen aan Annitje komen, mits dat deze zyn dochter 

zal onderhouden en opvoeden tot aan haar mondige dag of huwelykse staat.  Schulden die door Jan voor het huwelyk zyn 

aangegaan worden alleen door hem gedragen. 

 

ONA  5026 akte 54 1683,20 januari 

Testament van Cornelis Jansz Verhammen, niet al te gezond, en Anna Claes, waard en waardin in herberg De Swan. 

Anna vernietigt haar testament van 7-9-1646 en 3-5-1673. De comparanten benoemen elkaar tot erfgenaam. 

Na overlijden van de langst levende gaat de 1/2 naar de kinderen van Duyfje Aelberts, Tryntje Aelberts en Marytje Aelberts, 

de andere1/2 gaat naar de naaste vrienden en erfgenamen van Verhammen. Geprelageteerd wordt Albert Claesz, zoon van 

Duyfje Aelberts voor 300 gld. De vrienden en erven van Cornelis krygen eveneens 300 gld. De kleren en linnengoed van Anna 

Claes gaan naar de kinderen van genoemde drie zusters Aelberts. De kleren van Cornelis gaan naar diens vrienden. 

 

ONA 5026 akte 56 1683,20 juni 

Testament van Cornelis Jansz Verhammen, "niet al te wel te passe synde", en Anna Claes, waard en waardin in herberg De 

Swan. Beiden vernietigen voorgaande testamenten. Dit testament wykt weinig af van die van 20-1-1683 met uitzondering dat 

nu de geprelegateerde nu Albert Claesz Wildeboer wordt genoemd. 

 

ONA 5026 akte 64 1685,1 februari 

Op verzoek van Jan Gerritsz Vischer leggen Fredrick vande Sprang, schout, Jan Harmensz Backer, oud-schepen, Willem 

Joosten op Assum oud 49 jaren, Claas Cornelisz Groteknegt, Fredrick Florisz Limmen 25 jaren, waard in De Swan, een 

verklaring af. Zy verklaren allen aanwezig te zyn geweest in herberg De Witte Swaen op 9-1-1685. Daar was "oock aldaer 

inde gemenen haert was sittende Jacob Otsen" uit Assendelft. Om half twee is daar eveneens gekomen Johannis van 

Coevenhoven, secretaris van Uitgeest, en heeft eveneens plaatsgenomen. Van Coevenhoven tegen Otsen: "wat hebben wy 

vande coopmanschap, wilt gy u huys wel vercopen".  Otsen: Ja, voor 1000 gld. Coevenhoven bood echter 200 gld het geen niet 

geaccepteerd werd. Hy bleef echter bieden tot 800 gld te betalen op drie meidagen. Otsen houdt vol, de koop gaat alleen door 

voor 1000 gld. Coevenhoven vertrekt uit de ruimte en komt niet lang daarna terug.De onderhandelingen gaan door. 

Coevenhoven vond 1000 gld te veel. Otsen zegt dat het zelfs nog te weinig is en dat hy het huis desnoods wel voor zyn zoon 

Ysbrant Jacobsz wil behouden. Coevenhoven zwicht hierop. Deal wordt gesloten. Otsen wenst Coevenhoven veel geluk met 



het huis; waarop deze zegt dat het niet voor hem zelf is "doch dese zy niet voor my, want Uw koopman zit boven. Ik zal hem 

gaan halen, en daerop uut de keucken gaende soo riep hy Jan Gerritsz Visscher". Jan Gerritsz Visscher wordt aan Otsen 

voorgesteld. Otsen staat op uit zyn stoel steekt zyn hand uit en zei "buyrman ick wens Uw veel gelucx met het huys". Waarop 

zy elkaars hand schudde. Daarop werd door enige van de aanwezige deposanten gezegd "wel hoeveel wyncoop sullen wy 

hebben", waarop Coevenhoven antwoordde "het is om de wyncoop nyet begonnen, daer is geen wyncoop, maer wil Jan Vischer 

voorde omsittende gasten en voor myn moeyten een glas wyn geven". Hetgeen gedaan wordt. Otsen gaat accoord. De 

deposanten verklaren voorts dat er nooit afgesproken is om op de volgende dag over de wyncoop afspraken te maken. 

Willem Joosten verklaart dat hy de volgende middag in het huis van Vischer is geweest en dat daar gekomen is Jacob Otsen. 

Otsen deelt Vischer mee dat hy het huis niet kan verkopen omdat zyn zonen er tegen zyn. Vischer verklaart dat dat zyn zaak 

niet is afspraak is afspraak. Otsen blijft nog wat praten en vertrekt. De schout verklaart dat hy de volgende dag omstreeks 3 uur 

op verzoek van Coevenhoven naar herberg De Swan is gegaan. Daar trof hy eveneens aan Jacob Otsen met een kan bier. Otsen 

zei tegen Coevenhoven "ick hebbe vande mergen by Jan Vischer geweest en ick hebbe tegens hem gesegt dat myn jongens het 

huys nyet wilde gelevert hebben." Coevenhoven: Indien je het met Vischer kunt regelen dan is het my best. 

Frederick Limmen verklaart voorts dat Otsen daags na de verkoop hier geweest is "maer dat de coop nogh aen hem deposant 

nogh desselfs vrouw ofte meyt nyet heeft affgeseit". 

 

ONA  5027 akte 22 1672,7 mei 

Cornelis Jansz Ceesjan waard in herberg De Swan en Aerjan Jacobsz Stam, mr.smid, leggen tbv Johannis Angilius stedehouder 

van Jacob Druyvesteyn, baljuw van Kennemerland, een getuigenis af. 

De tweede deposant verklaart dat hy op 25 april 1672 , s'avonds omstreeks 9.00 uur ten huize van de voornoemde Verhammen 

(Ceesjan was doorgehaald) was. Daar waren ook aanwezig Jan Reynderts en Phillips Claessen, beide haarkopers en Aefje 

Symons, waardin in De Olifant. Zij verklaren voorts dat Jan Reynderts en Phillips Claesz een woordenwisseling hebben gehad 

waarna Jan Reynderts "opstaende den voorn Phillips Claessen seer verradelyck ende schelmachtich met een mes  zyn wangh 

heeft opgesneden ende met de selve snee den voorn Aefje Symens drye vingers heeft opgesneden, seggende int snyen dese 

woorden "daert hebjet". Hy gooide hierna het mes weg en ging weg. 

Getekend: Aerjan Jacobsz Stam 

       Jan Dircksz Beeck 

Cornelis Mieusz Blaauw 

Cornelis Verhammen 

 

ONA 5027 akte 23 1672,12 mei 

Cornelis Jansz Verhammen waard in herberg De Swan en Aerjan Jacobsz Stam, mr.smid, leggen tbv Phillips Claessen 

woonachtig te Eersel in de Meierij van Den Bosch, een getuigenis af. De eerste deposant verklaart dat  de requirant op 25 april 

1672 , s'avonds omstreeks 9.00 uur in zyn huis was. Daar waren ook aanwezig Jan Reynderts, eveneens van Eersel en Phillips 

Claessen, haarkopers, en Aefje Symons, waardin in De Olifant. Verklaart voorts dat Jan Reynderts en Phillips Claesz  een 

woordenwisseling hebben gehad, waarna Jan Reynderts "opstaende den voorn Phillips Claessen seer verradelyck ende 

schelmachtich met een mes  zyn wangh heeft opgesneden ende met de selve snee den voorn Aefje Symens drye vingers heeft 

opgesneden, seggende int snyen dese woorden "daert hebjet". Hy gooide hierna het mes weg 

 en ging weg. De tweede deposant ondersteunde de bovenstaande verklaring 

Getekend:  Aerjan Jacobsz Stam 

  Cornelis Verhammen 

  Gerrit Aerjans Stam 

  Jan Harmensz Backer 

 

ONA  5027 akte 57 1675,10 mei 

Getuigenverklaring van Cornelis Jansen Keesjan, waard in herberg de Swan, Claes Cornelisz Roeleven (Assum), Willem 

Joosten en Mr Gerrit Menger, chirurgyn te Uitgeest, op verzoek van Jacob Pietersz Kuyper, op Assum, alias Jacob Oom, 

voogd en vader van Annitje Jacobs. 

Claes Cornelisz verklaart dat hy ca een jaar geleden in het Tolhuis te Heemskerk was. Daar was ook Bruyn Ysbrants Broens. 

Bruyn maakte aan Claes kenbaar dat hy wel af wilde van de trouwbelofte aan Annitje Jacobs en verzocht Claes om Jacob 

Pietersz te gaan halen. Claes deed dit, vertrekt en komt enige tyd later terug met Jacob Pietersz. Er volgt een gesprek en 

uiteindelyk gaat Jacob Pietersz accoord. Bruyn eist evenwel nog een som geld (f.47.10.0) en het aflossen van de schuld aan 

Claes Cornelisz voor de koop van boter vis en aan verteerd bier. 

Willem Joosten verklaart dat het daags daarop Bruyn Ysbrants in het Tolhuis heeft aangetroffen en dat deze hem vertelde hoe 

bly hy was dat hy met Jacob Pietersz een accoord heeft kunnen treffen. 

Mr Menger verklaart dat hy een jaar geleden by het tol aankwam en daar Bruyn Ysbrantsz aantrof. Deze vroeg hem waar hy 

naar toe ging. Naar het huis Marquette zei Menger. Bruyn vroeg hierop of Menger snel wilde terugkomen om hem als 

'saeksman' by te staan in de zaak betreffende Annitje Jacobs. Menger ging accoord doch by terugkomst blykt dat Jacob 

Pietersz liever niemand by het gesprek aanwezig wilde hebben. Menger ging daarop in de keuken zitten en heeft daar later 

gehoord van het accoord tussen Bruyn en Jacob. 



 

ONA 5027 akte 71 1678,22 januari 

Aryen Cornelisz Molenaer j.m., geassisteerd door notaris Coevenhoven en Jan Dircxe Halfsnaeck (Schagen) voogd van 

Aryen ten eenre zyde. Jannitje Jacobs jdr, geassisteerd door Jacob Jansz Byersteecker haar vader te andere zyde.  

Verklaren voornemens te zijn in het huwelyk te treden. Afgesproken wordt om een lyst van alle in het huwelyk in te brengen 

goederen op te stellen. Indien een van beide komt de overlyden zonder kinderen na te laten, dan zullen de vrienden van de 

overleden persoon diens ingebrachte goederen erven. 

Getuigen: Frans Jansz Schipper en Frans Jacobsz Boormaker. 

 

ONA 5027 akte 74 1678,25 maart 

Jan Cornelisz Molenaar oud 73 jaren en Gerrit Elias oud c. 60 jaren getuigen op verzoek van Alit Dircx, weduwe van za. 

Aryen Cornelisz Molenaer, dat de noordoost hoek van het huis van Bruyn Cornelisz Alckemade "2 voeten verder 

uitgetimmert staat als syn grond of erf groot is" de 2 voeten zyn eigendom van Alit Dircx. De "hoeken erf achter het voorn 

huys en voort huys van de requirante" zyn eveneens eigendom van requirante. Voorts verklaart Jan dat hy van kinds af heeft 

gewoond in de eerste watermolen en bygevolg in byde voorss huizen heeft gewoond. Gerrit verklaart voorts dat het huis van 

Bruyn Cornelisz is geweest van zyn ouders en heeft daarin gewoond. 

 

ONA 5027 akte 59 1683,4 juli 

Testament van Baefjen Bancris, huisvrouw van Claas Jansz Molenaar op de Meldyk, ziek te bed. 

Bepaald wordt dat indien testamentrice zonder kinderen komt te overlyden, haar vader Bancris Jansz zyn legitieme portie in 

haar na te laten goederen zal erven. Tot universeel erfgenaam wordt benoemd Claas Jansz Molenaar, haar man. Indien haar 

vader voor haar komt te overlyden dan zal hy tevens dit deel erven. 

 

ONA  5027 akte 79 1678,6 juni 

Cornelis Cousebant (Enkhuizen) machtigt Cornelis Jansz Verhammen, waard in herberg, om in mei 1679 in te vorderen of 

 ontvangen, zeker custingsgeld van 547.13.0 gld, zynde het 3e en laatste termyn die Heyndrick Dircks (Stierop) moest voldoen 

 wegens custing op een stuk land genaamd Meursen door Heyndrick gekocht.  

Idem een bedrag van 100 gld. van Ysbrant Ysbrantsz wegens custing van een 1/2 stuk land in Akersloot. 

 

ONA 5027 akte 85 1678,7 september 

Testament van Styntie Willems, weduwe Gerrit Jacobsz (Beverwyk). Zy verklaart haar testament van 15-1-1676 nietig. 

Bepalingen: 

1.Kinderen van Sander Willems (Rotterdam) met name Arfeltie Sanders, Saertie Sanders en Tryntie Sanders krygen ieder 300 

gld. 

2.De kinderen van Francyntie Willems, gehuwd met Ponciaen Cornelisz, met name Saertie Ponciaens , Aelbert Ponciaens, 

Claes Ponciaens en Haesien Ponciaens krygen respectievelyk 300, 200, 200, en 200 gld. 

3. Het kind van Frans Ponciaens, genaamd Tryntie Frans krygt 200gld 

4. Gerrit Jacobsz Hagelingh (Beverwyk) 150 gld, te beheren door weesmeesters van Beverwyk. 

5. Reynier Fransen Kuyper 150 gld 

6. Jacobie Pieters van de Morsch haar dienstmaagd zal, indien deze nog inwoont ten tyde van het overlyden van de 

testamentrice, haar huis en erf en alle roerende goederen erven. Zy zal na het overlyden gehouden zyn de eventuele schulden te 

betalen en voor een behoorlyke begravenis zorg dragen. 

7. Een stuk hooiland en geestland gelegen i.d. banne van Wyk aan Duin wordt gelegateerd aan de diakonie van de geref kerk 

van Beverwyk en aan het weeshuis aldaar ieder 1/2. 

Getuigen zijn Gaeuwen Gerritsz Keyser en Jacob Mieusz Tromp. 

 

ONA 5027 akte 105 1679,15 juni 

Maertie Cornelis Grotewal en Tryntje Cornelis Grotewal, geassisteerd door hun gekozen voogd Wouter Woutersz de Boer, 

machtigen Bruyn Cornelisz Alckemade (Uitgeest) en Jan Dircksz (Krommenie) om namens hen te verschijnen voor het gerecht 

van Haringhuizen en daar aan Gerrit Jansz Slicker, wonende tot Grotewal, een stuk land op te dragen, gelegen in de banne van 

Haringhuizen, ca 4 gersen groot en waarvan de inkomsten voor helft gaan naar de comparanten en de andere helft naar Jan 

Dircksz en de kinderen van zaliger hun broer Jan Cornelisz Grotewal. Bruyn Cornelisz en Jan Dircksz zyn daar voogden over. 

 

ONA 5027 akte 110 1679,4 oktober 

Testament van Jan Jacobsz Windigh wonende op Krommeniedyk. 

Vermaakte o.a. een ziedhuis en een rolredery aldaar. 

 

ONA 5027 akte 124 1680,23 februari 

"Alsoo questie ende verschil was ontstaen, tusschen molenmeesteren van de Uutgeesterbroeck ter eenre, ende molenmeesteren 

van de Eemskercker Noordtbroeck ter andere syde, wegens ende ter saacke van het aenstellen van twee molenaers, 



bemaelende den voorss Uutgeester ende Eemskercker broecken, sustinerende die van Wtgeest als de grootste contribuanten 

dat meerder als die van Eemckerck behoorde te seggen te hebben namentlyck drye stemmen ende die van Eemskerck twee. 

Maer tegens die van Eemskerck waeren sustinerende dat uut kraght vande gemeenschap ende combinatie voor sooveel de 

molens ende de ommeslagen dienaengaende van tyt tot tyt gemaeckt elcx even veel behoorde int aenstellen van de molenaers 

van de voorss broecken te contribueren ende te seggen te hebben, tot dien eynde vertonende een acte  behelsende het 

aenstellen van twee molenaers by molenmeesters van Wtgeest ende Eemskerck gesamentlyck van dato den 15 january 1609 , 

om welcke questie ende geschillen verder voor te comen parthyen fine inde versoecke hebben gedaen aende Wel Ed: Agtbare 

Heeren Burgemeesteren der stadt Haerlem ,ten eynde haer wel ed: agtbaere de goetheyt belyeffden te hebben omme yemant tot 

den haeren te nomineren om opden 23 feb 1680 te verschynen tot Wtgeest omme het sluyten van molenreeckeningh byte 

woonen mitsgaders omme de voorss questie ende geschillen inder minnme afte doen opwelck versoeck de wel Ed: Agtbare 

heeren uut haer Ed: Aghtbaerheden hebben gecommitteert de heer Mattheus Schatter burgemeester der stadt Haerlem ende de 

heer Abraham Loreyn out schepen ende vroetschap der voorss stadt, welcke heeren gecommitteerdens op huyden dato deses 

ten fine voorss haer hebben laeten vinden tot Wtgeest inde herberg van de Witte Swaen ende parthyen hebbende gehoort de 

voorss molenmeesters van beyde de voorss broecken geassisteert ten wedersyden met de schouten ende schepenen van beyde 

de voorss dorpen hebben bewogen aen te gaen ende den anderen intewilligen de conditie ende voorwaarden hyer naer 

volgende Namentlyck dat het aenstellen van de molenaers van beyde de voorss gecombineerde broecken sal werden gedaen 

byde wedersyts molenmrs namentlyck Wtgeest en Eemskerck te samen ende egalyck sonder dat den een meerder als den 

anderen sal te seggen hebben, edogh indyen het mogt gebeuren dat in cas dat een ofte meer molenaers moste aengestelt 

werden ende de stemmen van Wtgeester en Eemskercker molenmrn egael ende gelyck waeren, ende vervolgens malkanderen 

nyet konde verstaen dat in sulcken gevalle de selve genomineerde werden voorgedragen aende wel ed: heeren burgemrn der 

stadt haerlem den welcke uut de selve twee een sullen mogen kiesen, de welcke molenaer sal wesen. Dat wyders de twee 

molenaers met namen Jacob Hendricxe Bonckenburgh ende Dirck Symens Backer by molenmeesteren van Wtgeest, sonder 

weten vandie van Eemskerck gestelt sullen werden affgestelt ende in conformite vant voorss accoort by molenmeesteren van 

Wtgeest ende Eemskerck samen weder aengenomen, gelyck de selve gehouden werden voor aengenomen byde.. ende d acte dat 

van te verlenen mitsgaders nmogh aentestellen sullen werden gereguleert als de anno 1609 is geschiet, namentlyc by 

molenmrn van Wtgeest ende Eemskerck respectieve Alle welcke conditie parthyen ten wedersyden aennemen 

onverbreeckelycken te sullen naecomen ende onderhouden onder verbant als naer reghten 

T Oirconde dese by de voorn heeren committeerdens, mitsgaders schouten, schepenen ende molenmeesteren van beyde de 

voorss dorpe op den 23 feb Ao XVI ende taghtigh” 

Get. 

 M.Schatter        A Loreyn 

 Allert Bonckenburch  schout Uytgeest 

 Cornelis Mieusz Blaeu  scheepen 

 Jacob Willemsz Koster  scheepen 

 H Bonckenburch schout en secretaris v Heemskerck 

 Schepenen Heemskerck: 

 Jan Dircksz Hoochdorp 

 Dirck Symonse Kuyper 

 Pieter Janse Verhamme 

 Pieter Symens 

 

 Cornelis Foppen Goesinnen schepen en molenmeester 

 Jan Cornelisz Swan molenmeester 

 Jan Claessen 

 Lourens Aryens Doeve  merk 

 Meyndert Jacobsz molenmeester 

 Jacob Maertsen 

 

ONA  5027 akte 136 1680,7 juni 

Testament van Nan Tyssen en Aeffie Claes, echtelieden. 

Getuige o.m. Gauwen Gerritsz Keyser. 
 

ONA 5028 akte 35 1688,24 december  �  
Cornelis Gerritsz Alckemade (ca.48jr), Cornelis Foppen Goesinnen (61jr) en Cornelis Ysbrantsz Broens (46jr) 

verklaren op verzoek van Reyer Pepertuyn..”Namentlyck dat sy deposanten in den voorleden winter syn versocht 

geweest tot goede mannen, om te vervangen den voornoemde Reyer Claasz Pepertuyn ende Aeght Claes wegens de 

questie die deselve hadden over de separatie vant huys ende erff genaemt “het ouwe rovers nest”, by haer elcx voor de 

helft gekocht van Cornelis Bruynsz Alckemade ende Jan Symons Beyn. Ende tot dyen tytde ende by den anderen syn 

geweest inde herberghe van de Swaen, alwaer ten weder syden parthyen hebben gehoort ende eyntelyck geaccordeert, 

dat de voornoemde Reyer Claesz Pepertuyn soude hebben het huys en het oosterse gedeelte van het erff en de vryheyt 



van de sloot voort huys, ende de voornoemde Aeght Claess het westerste gedeelte vant voorschreven erff. Dat wyders 

parthyen ter wedersyden geen reght van overgang ofte anders op elcx erff soude hebben, ofte vermogen te pretenderen. 

Wyders verklaerde dat ten tyde als het het een accoort wyerde gemaekt, van der een ofte sykant van geen waterlosinge 

is gesproocken ofte bedongen..”. 

 

ONA 5028 akte 69 1682, 23 december 

Testament van Weijntie Cornelis weduwe van mr Wijbrant Wijbrantss. 

Sedert diens overlijden heeft haar zoon Claes Wijbrantsss de huishouding en de chirurgijnswinkel waargenomen. 

Wijntie wijst haar zoon Claes als enige erfgenaam aan. 

 

ONA 5028 akte 71 1683,31 januari 

Testament van Hessel Jansz Bonckenburch, schout en secretaris van Heemskerk etc. 

Voorgaande testamenten worden nietig verklaard. Tryntje Garbrants, dochter van zyn broer, krygt voor het leven het gebruik 

over beide huizen die voorleden zomer zyn gebouwd, alwaar Hessel nu in woont. Voorts het gebruik van de stal en de 

inboedel van de huizen.  Voorts krygt zy de inkomsten uit een stuk land naast de meelmolen genaamd Molenventie. Indien 

door haar nodig geacht voor haar levensonderhoud kan zy een geldelijke aanvulling toelage krygen de betaald moet worden 

uit de overige goederen. Voorwaarde is dat zy Jan Hesselsz Schouten, jongste zoon van Hessel Aemkersz in het huis zal 

opnemen en opvoeden tot zyn mondige dagen of huwelykse staat. 

Garbrant Gerrits, vader van voorn Tryn Garbrants, krygt eveneens een toelage boven zyn eigen inkomsten nodig voor zyn 

levensonderhoud. Voorts wordt tot universele erfgenaam benoemd de eerder genoemde Jan Hesselsz Schouten. 

Tot zyn voogden worden benoemd Hessel Aemkersz en Tryn Garbrants. 

  

ONA 5028 akte 80 1683,8 mei 

Heyndrick Jansz Koningh (Wormerveer) en Pieter Jacobsz Mostert (Wormerveer) bekennen gekocht te hebben van Neel 

Tyssen, weduwe van Jan Huygen een dubbele damschuit, lang 49 voet wyd 12 1/4 voet. Het schip is ca. 3 jaren oud en zal 

met zeil en "Treyl" verkocht worden voor 1150 gld, te betalen in drie termynen te beginnen in mei 1683. 

De akte is gepasseerd in herberg de Olifant te Uitgeest. 

 

ONA 5028 akte 126
 1684,18 oktober 

“Op huyden den 18 ocyober Ao 1684 Comde voor my Johannis van Coevenhoven notaris publycq byden ed: hove van 

hollandt geadmitteert tot Wtgeest residerende ter presentie van de naerbeschreven getuygen Jacob Cornelisz Byersteecker 

ende Neeltje Symens echtel. man en vrouw wonende binnen desen banne opde Marcken dewelcke verklaerde ter requisitie 

ende versoecke vanden wel edelen heer Jacob Druyvesteyn raedt ende oudt burgemeester der stadt Haerlem bailluw van 

kennemerlandt etc waer te syn, dat eenen Dirck Lammerts wonende opde Marcken voorss op voorleden vrydagh avont synde 

den 14 deser maent october des avonts de klocke ruym thyen uyren tot haren huyse is ingekomen, leggende hy eerste 

deposant sieckelyck te bedde ende sy tweede overhuys gaende off sittende spinnen welcke Dirck Lammerts naer eenige 

redenen gewisselt te hebben vraeghde naerde gesontheyt vanden eersten dept waerop geantwoort synde soo seyde den selve 

ick hebbe van daegh myn schuytje gehaelt/ wat duyvel schort guyrt dat sy het vyerlingh gehaelt heeft. Waarop sy tweede 

deposant seyde, welhet vierlingh komt ons met ons dryen toe en sy wilde het nu eens besigen, waerop hy Dirck Lammerts 

wederomseyde ick sal mergen naerde meer toe gaen ende bruyen het dickgat de wangh op, en tegens haer deposant wat 

duyvel meent gy jou lapgatje daerje syt dat ick het meel voor 19 st geeft dat raeckt u nyet, ick ben te moede off ick bray u inde 

huyt ende steeckende met het mes dat hy int incomen met een stuck eten inde handt hadde naer haer deposant toe ende verder 

ick dray het in u hart wel om en mergen gaen ick om den meyt een eer drye dagen ten eynde gaen soo sal ick Guyrt de wangh 

op bruyen al stont Pietie (twelck Guyrtes man is) daer bovenop op welcke schelden ende vreselycke dreygementen den 

eersten deposant seyde, wel dirck soe gaet gy dus aen, magh dat nyet anders syn, dat gy telckens hyer soo ongemackelyck 

aenkomt, waerop hy Dirck Lammerts wederom seyde Jou duyvelsen bloethont ick ruckje wel vant bedt aff, en snye off kerffie 

als een vis gy hebt jou leven voor geen man durven saten, komt maer van het bedt aff. Waerop hy deposant wederom seyde 

Bey Dirck ick ben in myn eygen huys en ick legge op myn eygen. Seggende hy Dirck Lammertsz daer wederom op, daer 

hebbe ick den duyvel aff den ick hebber den bruy van en daer schyt ick eens in, ick sal u nogh bruyen als de duyvel sap, op 

welck seggen en schelden sy tweede deposante wederom seyde wel dirck denckje nyet datter reght int lant is dat gy ons alle 

dagen soo komt quellen, daerop hy Dirck Lammerts seyde daer heb ick den duyvel van ick sal u nogh al bedt bruyen, gy 

sulter geen willen corns (?) aen hebben, steeckende ende snydende onder veel scheltwoorden naer haer 

deposante heel vinnich twelck sy telckens ontweeck, en nyet is gequest, raeckende int snyen maer haer, doort ontwycken 

eghter opden arm vant spinnewiel waerop sy sat en spon, scheldende ende rasende met vreesselyck vloecken en dreygen wel 

tot omtrent elff uyren, seggende oock tegens den tweede deposante als gy my op de weg te gemoet komt, soo sal ick u onder 

de voet schoppen, welck drygen wel meermalen is geschiet soo dat sy deposanten verklaren sonder vrees van sulcx gedaen te 

werden, nyet en syn, endes avonts haer deur sluyten, om dito ongemaecken nyet dagelycx 

onderworpen te syn.  

Eyndigende hyer mede dese hare verklaringe dewelcke sy deposanten verklaren de opreghte waerheyt te syn, met prelentatie 

omme des noots synde hetselve met eede mte stercken.
Aldus gedaen ende gepasseert tot Wtgeest ten comptoire myns 



notario ter presentie van Jacob Mieus Tromp ende Odewyn Claesen wonende alhyer getuygen van gelove

 

Jacob Cornelisse Oden  

Neeltje Symens

 

Jacob Mies Tromp

 

Odewyn Claessen
 

 

ONA 5028  1685, 2 februari 

“Op huyden den tweeden february anno 1685 compareerde voor my Johannis Van Coevenhoven notaris publicq by den hove 

van Hollant geadmitteert tot Uytgeest residerende, ter presentie vande naer genoemde getuygen Pieter Maertsz ende 

Dieuwer Maerts dr wonende binnen desen dorpe ter eenre ende Claes Arents ende Cornelis Foppen Goesinnen in qualite als 

by weesmeters gestelt, ende tot voogden over de naer gelaete kinderen van saliger Jacob Dircksz Barents. 

Item ende naer gelaten doghter van saliger Maerte Barents ter andre syde. 

Twelcke comparanten hoe dat omtrent 4 jaeren geleden is komen te overlyden Aeght Maerts suster vande voorscreven eerste 

comparanten, welckens naer gelaten goederen tot dato deses gemeen syn geweest met dito Pieter e laes Arents goederen, 

ende dewyle dewelcke comparanten verclaerden van intentie te syn, omme deselve goederen ofte nalatenschap van saliger 

Aeght Maerts schiftinge scheydinge ende delen tot dyen eynde op dato deses byden anderen synde gecompareert soon is by 

dito comparant is noot eerst insepectie gecomen van dese inboedel ende goederen van opgemelte Pieter en Dieuwer Arents, 

ende naer dat dan byde eerste comparanten aende intrede tot genoegen is etc.” 

 

ONA 5028 1689,6 april  

Tryn Garbrants en Brecht Jans wonende te Wessanen, Cornelis Cornelisz Fante, Garbrant Cornelisz Fante en Cornelis 

Foppen Goesinnen in kwaliteit van oom en voogd van Aryen Cornelis alle erfgenamen van za. Aryen Garbrantsz, alhier 

overleden, verklaren dat zy Arent Engelsz Rolleris, procureur te Beverwijk, volmacht geven om in hun naam te handelen 

voor de kinderen en erfgenamen van zaliger Garbrant Fransz Crofft. 

 

ONA 5029 akte 7
 1685,21 februari 

Getuigeverklaring door Frederick vande Sprangh, schout van Uitgeest, Cornelis Cornelisz Vis 30 jr, Aris Jansz Hen en Jan 

Arisz Hen 22 jr. Requirant is Pellenaer Jaspers van Alenburgh woonachtig te Leidschedam. De tweede deposant verklaart dat 

hy gisteravond ten huize van Fredrick Florisz Limmen, waard in de Witte Swan, was. Daar was ook aanwezig de requirant en 

Jan Aryansz Jannen die met elkaar spraken over zeker koopmanschap. Hy hoorde dat de requirant sustineerde dat Jan 

Aryansz Jannen de schapen die de requirant van hem gekocht had niet had geleverd en daarenboven "wanneer ick 

naer myn schapen quam hyer en daerom sprack doen hebt gy my nogh het huys uitgeschopt ofte gestoten". Jan Aryans 

beaamde dit. De laatste deposant verklaart dat hy voorgaande week ten huize was van Aris Jansz Hen. Daar is toen gekomen 

Jan Aryansz Jannen die verklaarde dat hy aan de requirant 4 schapen had verkocht maar ze niet wenste te leveren. 

 

ONA 5029 akte 44 1686,6 mei  

Testament van Tryn Jans Molenaer, ziekelijk te bed liggend, wonende in het huis van Jan Willemsz Joncker op Westergeest. 

Haar broer Cornelis Jansz Molenaer wordt geprelageerd met haar gedeelte in de korenmolen. Hy krygt tevens haar zilveren 

tuig en haar nieuwe 'waght' (?). Jannitie Claes, dochter van haar broer Claes Jansz Molenaer, krygt haar bloedkoralen ketting 

en zilveren ooryzer. Zuster Guyrt Jans krygt alle kleren, meubelen, zilver en kleinodien. 

Schulden wegens bestelde kleding moeten door de erfgenamen worden voldaan. 

Tot universele erfgenamen worden voorts benoemd Claes Jans, Guyrt Jans, en Cornelis Jans haar zuster en broers, ieder voor 

1/3 part. 

Was getekend:   

Tryn Jans 

  Jan Willemsz Joncker 

  Jan Harmensz Backer 

 

ONA 5029 akte 36 1686,3 september 

“Staet en inventaris vanden boedel ende goederen soo die nu ter tyt syn van Tryn Jans weduwe van sal. Jan Jansz van 

Deursen, alsmede die uit kraght van testaments van salr. Sybrich Jans dr van voorn haren overleden man in lyfftoghten is 

besittende synde opgemelte dispositie gepasseert voor den notaris Arent Engels Rollerus ende twee getuygen door my notario 

byeen gestelt, op het aengeven van dito Tryn Jans te dienen tot schifting of scheyding van de goederen van haer en voorss 

Sybrich Jans salr. Middels effecte van haer jegenwoordige bruydegom Pieter Pietersz Voormoot, waeromme inde 

huywelycxe voorwaerden tusschen haer ende haren bruydegom in desen is gerefereert als mede die van voorn Sybrich Jans 

salr te samen in de volgende. 

Huis en erf en nering, een bierstekery in de Schevelstraat waar zy nu in woont. 

Een akkertje genaamd Neutakker op de geest ca 3 snees groot. 

3 bedden met peulyen 

8 beddekussens 



6 dekens 

10 slaeplanckers 

8 slopen 

alle linnen en kleden van Tryn Jans 

3 koperen ketels 

1 kas 

1 kist 

stoelen, backen en tafels 

25 gld. schuldig aan de brouwer in Haarlem” 

 

ONA 5029 akte 52 1686,8 juli 

“Op huyden den aghsten july Ao XVI sessentaghtigh compareerde voor my Johannis van Coevenhoven notaris publycq 

byden ed: hove van 

hollant geadmitteert tot uytgeest residerende ter presentie vande naerbeschreven getuygen Claes Jans Molenaer voor een 

derdepaert, 

Jan Dircxe wonende tot Crommenie in qualite als vooght van Cornelis Jansz voor een derde paert, Jan Harmensz backer 

ende Ysbrant Jansen Ruys in qualite als vooghden van Guert Jansen voort resterende derde paert, erffgenaemen buyten de 

legaten van salr Tryn Jans Molenaers alhier overleden welcke comparanten verklaerde uyt den anderen te hebben doorsien 

de goederen by de voorss Tryn Jans metter doot ontruymt en aghtergelaten, bestaende in de volgende landen waerinne de 

voorn comparanten voordesen hebben gehadt, yder een gereghte vierdepaert, ende sulcx by Tryn Jans metter overlyden voor 

een vierdepaert naegelaten welcke vierdepaert nevens de andere drie vierdepaerten gemeen syn gemaeckt, en sulcx 

vervolgens int geheel gedeelt ,en syn dito goederen tauxeert als volght: 

Eerstelyck een stuckelants leggende in de Sien genaemt de Nollen 

groot 41 snees 10 roe geestimeert op f.1100.0.0 

De helft in Aeght Golenventien en diertsven groot te samen omtrent 57 snees leggende int Polder van Berouw te samen 

getauxeert op f.450.0.0. 

Het huys en erff staende ende gelegen opde Meldyck getauxeert op f.750.0.0. 

Somma f.2300.0.0 

Comt voor yder derdepaert een somma van seven hondert en sesentsestigh guldens dertien st vier penn. 

Daerenboven is by Tryn Jans naergelaten 1/8 paert aende koornmolen daer gemaeckt aen Cornelis Jansz Molenaer daer om 

alhier voor memorie. 

Wyders de derdepaert inde Twaelfmaedt groot 22 snees en 15 roe twelck vercocht is aen Tryn Claes voor een somma van 

f.400.0.0 

tot voldoening van schulden. 

Vervolgens getreden tot schiffting scheyding ende deling vande selve goederen en die gedeelt aen drye laten, by welcke loting 

te beurt is gevallen als volght: 

Guyrt Jans aen het loth van een waerby gestelt was het landt genaemt de Nollen groot 41 snees 10 roe geestimeert op 

f.1100.0.0 en haar deel was f.766.13.6. Moet wtkeren f.333.6.10. 

Claes Jansen Molenaer is te beurt gevallen het huys en erff staende ende gelegen opde Meldyck geestimeert op een somme 

van 

f750.0.0. In gelde van het Loth f.16.13.6 (maakt) f.766.13.6. 

Cornelis Jansz is te beurt gevallen de helft van Aeghte Golenventie en Diertsven int polder van Berou geestimeert op 

f.450.0.0. in gelde van het loth f.316.13.4 . Maakt f.766.13.4. 

Met welcke schiftinge scheydinge ende deling de voorn comparanten verklaerden te nemen volcomen contentement ende 

genoegen, sonder daer tegens yets te sullen doen in reghten 

noghte daer buyten ,alles onder den verbande als naer reghten. 

Aldus gedaen ende gepasseert tot Wtgeest ten huyse van Jan Harmensz Backer ter presentie van Cornelis Cornelisz Bregman 

en Adriaen van Coevenhoven wonende alhyer getuyge van gelove.” 

Getekend: 

Claes Jansen Molenaer 

Jan Dircksz Jongengels 

Isbrant Janse Ruies 

Jan Harmensen Backer 

Cornelis Bruchman 

A v Coevenhoven 

Jan Dircksz Jongengels 

 

Achteraan stond nog: 



"Op dato den 8 july soo is geaccordeert dat Claes Jansz Molenaer de molen sal bemalen voor vyer guldens s'weecx en 

Cornelis Jansz Molenaer sal helpen int malen en oock melcken s'weecx voor een gulden, welcke vyff guldens wt het geheele 

incomen van de molen moet gedaen werden.” 

 

ONA 5029 akte 124 1689,6 februari
 

Getuigeverklaring door Jacob Jansz Biersteecker 64 jaren oud, Frans Jansz Schipper oud ca 52 jaren
    , 

Frederick Florisz Limmen 30 jaren oud. Requirant: Steven Bronckhorst, stedehouder en baljuw van Kennemerland Jacob 

Druyvesteyn. De eerste getuige heeft van de winter by Jan Harmensz Backer een zak haver gehaald en op zyn kruiwagen 

naar huis genomen. Onderweg kwam hy Cornelis Ypelaen tegen die hem vroeg wat hy op zyn wagen had. De deposant 

vertelde het hem waarop Cornelis Ypelaen vroeg wat het had gekost. Dedeposant gaf hem de prys waarop Ypelaen de 

zak haver in beslag nam omdat geen rondemaat cedul was gegeven. De deposant verklaart voorts dat hy 3 weken geleden 

werd ontboden in herberg de Swan door Jacob Velthuys en Cornelis Ypelaen die die dag geld in Hoorn hadden gegeven. 

Jacob Velthuys had gezegd:" zie dit de rondemaet hadde gesloocen van de sack haver en of die zaak met hem wilde afmaken, 

waerop hy dep. antwoorde dat nyet wiste oft moghte doen soo als gedanen hadde maer dat egter om proces te ontgaen veel 

liever onschuldigh nyets wilde geven als moeyte hebben, daerop dan yeder der mannen ten fine van accoort, die de saeck soo 

verre hebben gebraght dat afgemaeckt wyerde dat hy deposant voor het voorgegeven abuys eens soude betaelen 15 gulden 

aen voorss pachter en 4 gulden voor beider gelag". 

Deposant verklaart de volgende dag het geld aan Velthuys te hebben betaald. Deposanten 2 en 3 verklaren aanwezig te zyn 

geweest by de totstandkoming van het accoord. 

 

ONA 5029 akte 128 1689,5 mei 

Getuigeverklaring door Fredrick Florisz Limmen, waard in herberg De Swan 30 jaar oud; Aryen Gerritsz 32 jaren. Requirant: 

Cornelis Gerritsz Alckemade. 

Deposanten verklaren dat op 10 februari in herberg De Swan geweest waren Cornelis Gerritsz Alckemade en Symen Pietersz 

Bonckenburch. Symen Pietersz zei: "hoe sullen wy best aen wynkoop komen". Waarop Aryen Gerrits "tot antwoort 

toegevoeght geeft om een pintie wyn tegens Cornelis Gerrits uit twelck gedaen werdende soo verloor de selve Cornelis 

Gerrits gemelte wyn". Terwyl de wyn gedronken werd spraken Symen Pietersz en Cornelis Gerritsz over de verkoop "van de 

helft van zeker pakhuis opt Nieuwland/ tegen de selve coopmanschap ende ginck nyet voort/ maeckende dito twee persoonen 

alsdoen een begin om te spreecken ende handelen van de coopmanschap" van de twee huizen van Cornelis Gerritsz 

Alckemade op de Meldyk om die te verkopen aan Symen Pietersz Bonckenburch. Cornelis Gerritsz wilde wel verkopen 

maar dan moest hy net zoveel hebben als dat hy er destyds voor betaald heeft + een stoop wyn.
Symon Pietersz gaat 

accoord. De handen worden geschud en aan de deposanten wordt ieder 2 stuivers gegeven met het verzoek "daer kennisse 

van te dragen". De stoop wyn wordt hierna gedronken. Symon:"seyde dat hy voorde stoop wyn des andere daegens syn keur 

hadde om aff of opt te gaen ende daer oock geen coopmanschap inde herbergh soo vast konde werden gemaeckt off men 

konde des anderen daeghs om de wyncoop aff."
Deposanten verklaren voorts dat Cornelis Gerritsz en Symen Pietersz nog 

een stoop wyn "int gelagh maeckten met de stipulatie ende conditie dat dan de coopmanschap vast soude syn en blyven en 

des anderen daeghs geen van beyde soude mogen aftgaen, twelck oock alsoe wyerde geaccordeert. Gevende hy Symon 

Pietersz daerop haer deposanten elck een dubbeltie om kennisse te dragen. De eerste deposant verklaart nog dat de volgende 

dag Cornelis Gerritsz in zyn huis was gekomen en zei dat hy van de verkoop afzag, waarna hy de 2 stopen wyn betaalde. 

Beide depsanten verklaren tenslotte dat Cornelis Gerritsz aan het begin van de koopmanschap al dronken was. 

 

ONA 5029  1789, 9 juli 
Boedelscheiding van de op 9 april 1788 overleden Cornelis Fopsz Goezinnen. 

Adriaen Goezinnen woonachtig te Purmerend gevolmachtigde van Teunis Goezinnen (3-7-1788) , Cornelis Kabel 

gevolmachtigde van Neeltje Goezinnen, Maarten Bakker en secretaris Bruyneman overgebleven voogden van de nagelaten 

kinderen van Fop Goezinnen (Simon Karman was ook voogd doch is reeds ovl). Allen erfgenamen van hun vader/grootvader 

Cornelis Goezinnen die op 9 april 1788 zonder testament was overleden. 

Aan contanten f.614.6.0. De inboedel is verkocht voor f.830.19.0. Een obligatie ter waarde van f.800.0.0 tlv Gemene Land. 

Een onderhandse obligatie van f.500.0.0 tlv de ambachtsheerlijkheid Uitgeest d.d.€ 24-2-1781. Een onderhandse obligatie tlv 

J.Goezinnen te Spanbroek d.d. 24-8-1787 groot f.1000.0.0. 1/3 in een obligatie tlv Jacob Cornelisz Bas, het geheel groot 

f.200.0.0, dus f.66.13.0. Twee percelen geheel in eigendom. Samen met Simon Karman 12 percelen (half om half). En met 

Klaas Stokkenmaker 3 percelen (1/3 Goezinnen). Welke percelen zijn geveild in 1789 en f.2779.4.0 hebben opgebracht. 

Uitgaaf: vertering, bode, drukken biljetten f.15.8.8 

De obligaties zijn verkocht: De€ obligatie tlv het Gemene Land aan makelaar Stroo voor f,646.6.0. De obligatie tlv het 

ambacht aan Neeltje Goezinnen voor f.516.13.0. De obligatie tlv Joris Goezinnen aan dezelfde verkocht voor f.1015.0.0. 

Ontvangen van de erven Simon Karman na gedane afrekening van de gemeenschappelijke huurpenningen f.121.5.10. Nog 

blijft de verdeling van de onderhandse obligatie tlv Jacob Cornelisz Bas in de Uitgeesterwoude. Alsmede nog de helft in een, 

¼ als C.Goezinnen, competeerde in een stuk land gelegen in de Broekpolder 2500 roeden groot van welke gemelde vierde de 

wederhelft competeerde Simon Karman en de overige ¾ Hendrik€ Waey c.s. waarvan de verkoping door de dood van 



S.Karman is achtergebleven. De gehele ontvang van de boedel en nalatenschap f.6439.2.0. Dit bedrag wordt over de 

erfgenamen verdeeld. 
 

 ONA 5029 akte 130
 1689,12 juli 

Accoord tussen Cornelis Gerritsz Alckemade en Symon Pietersz Bonckeburch inzake het geschil wat tussen hen gerezen was 

inzake de verkoop van 2 huizen aan de Meldijk (zie akte 131 en 128). Cornelis wil zyn huizen niet verkopen ondanks de eerdere 

afspraken gemaakt met Symon in herberg de Swan. Symon wil echter doorzetten. Beide heren besluiten de nu zaak voor te 

leggen aan een drietal advocaten te Haarlem. Hun beslissing in deze zal bindend zyn. De advocaten die benaderd zullen worden 

zyn Willem van Groenhout, Cristoffel van Valckenburgh en Pieter Baes. 

 

ONA 5029 akte 131 1689,24 juli 

Getuigen Claes Jacobsz Haseven, Jannitje Jacobs, echtgenote van Aryen Gerritsz en Aeltie Jacobs echtgenote van Frederick 

Florisz Limmen. Requirant: Cornelis Gerritsz Alckemade. 

Verklaren allen by de koopmanschap (zie ook akte 128 en 130) aanwezig te zyn geweest en dat Cornelis Gerritsz beschonken 

was. Jannitie Jacobs verklaart dat zy tegen Symon Pietersz had gezegd dat Cornelis Gerritsz immers al beschonken was "wat 

beginje" waarop Symon Pietersz had gezegd :"wy moeten evenwel een vrolycken avont dar van hebben." Verder had zy 

gehoord dat Symon Pietersz had gezegd "wy kunnen geen koopmanschap zo vast maken of men kan er de volgende dag van 

af". Aeltie Jacobs verklaart "dat sy ten tyde van de wyncoop Symen Pietersz eenige reysen aenstootende seyde, wat beginje 

het is mal Cornelis is immers droncken, daerop hy wederom seyde het is togh mal, maer wy moeten evenwel een wyncoopie 

hebben". 
 

ONA 5030 akte 34  1693,6 juli 

Claes Heyndricxse Cabatte (58jr), Joseph Joosten (53jr) verklaren op verzoek van Claes Jacobsz Haseven "dat Claes 

Jacobsen Haseven, vrij ende sonder eenige de minste molestatie heeft gebruyckt het padt lopende van korendijck aff tot 

smalerwegh toe en verder over de korendyk langhs over het erf van Jan Heyndricks tot .. ende waegh toe met paert en .. wol 

te slepen en verder alderly waren als laeckenen ende andere stoff en gene uitgesondert te slepen heen en weder" "wyders dat 

dito gebruyck van gemelte laentie is gedaan en gepleegt bijde voorouders van de gemelte Claes Jacobsz Haseven soo lang 

haar deposante kan geduncken  wel zeker 50 jaar.” 

De eerste deposant verklaart dat hij van jongst af aan altijd in de buurt van Haseven heeft gewoond. 

De tweede deposant : "altyt als kneght van Jan Lourisz Kaerssenmaecker de waegh heeft helpen waernemen" 

 

ONA 5030 akte 43 1691,19€ oktober �  

Testament van Cornelis Foppen Goesinnen en zijn zuster Tryntje Goesinnen beide woonachtig opt Westergeest. De eerste 

gezond en de tweede ziek te bed liggende. Cornelis: aan Aryen Cornelisz zijn zusters zoon de helft van het huis en erf met 

het dorpje voort huis van de Meer af tot de Smalleweg waar hij nu woont op Westergeest. Idem een derde deel van de 

koebeesten en koe-  en boerengereedschap,€  

Idem paard, karren, ijzerenploeg en de verdere boerengereedschap, schuit of schuiten met een derde deel in de inboedel. 

Idem linnen, wollen en verders hetgene gerekend kan worden tot de bouwerij€ en bewoning, koe en boerderij behorende. 

Idem nog een stuk land in de Broekpolder genaamd het Lage Velt. Onder conditie dat Aryen Cornelisz zal uitkeren aan 

Hercules Foppen Goesinnen en Dirck Foppen Goesinnen, de broers van de testateur, elk 50 gld. Voorts krijgen Hercules en 

Dirck Foppe of diens nakomelingen een stuk land in de Broekpolder genaamd Baertsven, een akker zaadland genaamd de 

acker van Jan€ Decker op de Geest. 

Tryntje Foppen verklaart tot haar erfgenaam 1
e
 Aryen Cornelisz de wederhelft vant voornoemde huis, erf en dorpje. 1/3 van 

de koeien, koe-en boerengereedschap. Idem paaard, karren, ploeg en verdere boerengereedscap, schuit of schuiten met een 

derde part van alle inboedel. Idem linnen en wollen, huisfornuis, bed en buffet en rest wat gerekend wordt tot het 

boerenbedryf. Voorts aan Hercules of zijn nakomelingen een stuk land in de Broekpolder genaamd de Bagyne Busch. Aan 

Dirck of zijn nakomelingen een stuk land in de Broekpolder genaamd de voorste op de Bobmeer. Voorts bepalen de 

testateurs dat indien meerdere zaken aangetroffen worden dat ze geerft worden in drie gelijke delen door Hercules, Dirck en 

Aryen. Idem voor de schulden. 
 

ONA 5030 akte 50 1691,2 december 

Aeltie Jacobs weduwe van Fredrick Florisz Limmen wonende in herberg De Swan stelt aan tot voogden over haar 5 na te laten 

kinderen en na te laten goederen: Jacob Jansz Biersteecker, Cornelis Claesz Spanjerberg en Aryen Gerritsz. Indien de eerste 

voogd komt te overlijden dan wordt  Johan van Coevenhoven voogd.  Getuigen aanwezig Poulus Klaesen Cabel en Pieter 

Jansz Schipper. 

 

ONA 5030 akte 53
 1692,4 januari 

Jacob Jansz Byersteecker als grootvader, Aryen Gerritsz als oom van moederszyde. Cornelis Claesz Spanjerbergh oom van 

vaderszyde en voogden over de 4 kinderen en goederen van vaders en moederskant (zynde Fredrick Florisz Limmen en Aeltie 

Jacobs).
De voogden constateren dat de nalatenschap niet groot genoeg is om de kinderen op te voeden. Met Frans Jansz 



Schipper weesmeester van Uitgeest is overeengekomen dat Jacob Biersteecker Lysbeth Fredericx opneemt. Cornelis Claesz 

neemt Floris Fredericx en Aryen Gerritsz neemt Jan Fredericx op en zal daar 25 gld p.j voor krygen. Het jongste kind Dirck 

Fredericx zal uitbesteed worden voor f.1.4.0 p.w. 

 

ONA 5030 akte 69 1692,3 juni 

Pieter Joosten Verhammen (Heemskerk) verkoopt aan Aris Jansz (Zyp) een enkele damschuit voor f.435.0.0. 

 

ONA 5030 akte 89 1693,20 mei 

Testament van de echtelieden Cornelis Maertensz Wiltschut, 

ziekelyk te bed liggend, en Annitie Vos. Beide wonen in herberg De Swan. De echtelieden benoemen elkaar tot erfgenaam. 

 

ONA 5030 akte 100 1693,28 juli 

Claes Jacobsz Haseven en Jan Heyndrickxe Heyn lossen een geschil op inzake de gebruik van een notweg. 

De akte werd gepasseerd in herberg van de Oyevaar te Uitgeest. 

 

ONA 5030 akte 101 1693,28 juli 

Akte gepasseerd ten huize van Gaeuwen Gerritsz Keyser waard in herberg de Oyevaar. 

 

ONA 5030 akte 108 1693,29 december 

Cornelis Jansz Molenaar en Guyrt Jans, bruid en bruidegom, laten een akte opstellen waarin de huwelykse voorwaarden 

worden geregeld. Voor de door beiden ingebrachte goederen  zal geen gemeenschap van eigendom gelden. Indien de 

bruidegom eerder komt te overlyden dan de bruid zonder kinderen of verdere desescenten na te laten dan zal de bruid 

diens nagelaten goederen tydens het leven mogen bezitten en de vruchten daarvan mogen trekken zonder evenwel dezelve te 

mogen verminderen. Indien er wel kinderen nagelaten wordt dan gaat de helft van zyn goederen naar de kinderen of diens 

nakomelingen. Dit deel gaat naar de kant van zyn vrienden indien de kinderen zonder nakomelingen komen te overlyden. De 

resterende helft gaat naar de bruid. In geval de bruid voor de bruidegom komt te overlyden zonder kinderen na te laten gaan 

haar in het huwelyk ingebrachte goederen naar de vrienden van de bruid. 

 

ONA 5031 akte 1 1670,14 oktober 

Testament van Neeltje Cornelis, weduwe van Jan Cornelisz Goesinnen te Uitgeest, zij geeft daarin Pieter Allertsz 100 gulden 

die hij moet gebruiken om haar na haar overlijden volgens de gewoonten van het dorp haar ter aarde te bestellen. De 

overgebleven penningen mag hij behouden. Voorts blijft haar eerder voor Mr Gerrit Jansz Hoyer verleden testament van kracht 

met uitgezondering dat er een legaat gaat van 25 gld naar Pieter Allertsz en de bijbel waarmee zij ter kerke gaat. Voorts aan 

Alit Willems 25 gld en aan Maertje Jans Gorter 25 gld, dat voor trouwe diensten aan haar testatrice voorleden winter gedaan. 

Mocht echter Pieter Allerts voortijdig komen te overlijden, dan treedt diens zoon Allert Pietersz in zijn vaders plaats. Voorts 

bepaalt Neeltje dat de legaten 6 weken na haar overlijden zullen worden uitgereikt. Voorts wil zij dat Maartje Jans Gorter, haar 

dienstmaagd, na haar dood wordt geloond. Voorts aan Jan Pietersz Goesinne haar twee bedden. 

 

ONA 5031 akte 12 1671,22 mei 

Op verzoek van Ysbrant Bruynsse Broens (Uitgeest) getuigen Gerrit Cornelissen Cuyper 79 jaar, Willem Pouwelsz Koster 74 

jaar, Crelis Jansen Prins 71 jaar, Jan Gerrit Bertse 68 jaar, Pieter Tamisse 66 jaar, Nan Willemsz Cos 62 jaar, Jan Claese 

Benes 55 jaar, Jacob Pietersse Cuyper 53 jaar oud,  dat sy deposanten lange jaren soo in eygendomme als bruyckwaer 

hebben beseten eenige landeryen in den polder genaemt: den Broeck gelegen binnen desen banne.€ Alsmede dat sy altyt van 

jongs op hebben helpen maecken ende repareren den Lagendyck gelegen om den voorscreven Broeckpolder. Dat sy de aerde 

ter reparatie nodich seyt, hebbende gehaelt uyt landen die daer mede gereet lagen aen welcke aerthelinge€  sy deposanten 

verklaeren dat w.. Gehoort te hebben dat de eygenaers daer voore noyt eenige vergoedinge hebben gepretendeert. Verder 

verklaren sy deposanten dat sy altyt van hare voorouders ende andere oudeluyden hebben hooren seggen datter gelyck 

voorscreven is noyt ter seacke van aerthelinge yets is betaelt off gepretendeert off eenige vergoedinge is gedaen off daer 

voren eenen duyt is betaelt ofte vergoedt. 

 

ONA 5032 akte 18  1677, 3 februari 

Testament van Sientie Foppen Goesinnen. Benoemd tot universele erfgenamen hare kinds kinderen. Soo nochtans ende met 

sulcken verstande dat al het gunt haer zoon genaemt, Adriaen Cornelissen geprocreert by Cornelis Garmensz uut krachte 

dese van haer comparante sal komen te erven. Ingevalle sonder wettige kinderen komt te overlyden sonder afftreck van 

trebellianique (1/4 deel) offte legitieme portie, wederom sal moeten gaen erven ende versterven oft de naeste vrienden van 

haer testatrice. Ingevolge vant placcaet vande sucessie ab interstato deser landen geemaneert als begerende sy testatrice dat 

in cas van overlijden gelycke voorschreven staet, de vrienden van vader syde van den voornoemde haren zoon int minste nyet 

van haer testatrices goederen scyften mogen genyeten, maer gaen gelyck voorschreven is aen saliger moeders syde daer 

deselve van doen syn gecomen. Vorders verklaerde sy testatrice tot voogden over haere voornoemde zoon ofte nomineren 



ende stellen sulcx sy doet by dese, haer yeder drye broeders met namen Hercules, Cornelis ende Dirck Foppen Goesinnen, 

ofte den genen die van haer dryen in leven sal syn wanneer sy comparante komt te overlyden. 

 

ONA 5033 akte 10 1695,23 juni 

Cornelis Jansz Molenaer verklaart schuldig te wezen aan Maertje Cornelis Molenaer en Tryntje Cornelis Molenaer een 

bedrag van 1600 C.gld, zynde geleend geld. Rente 4%. Alles onder verband van zyn goederen. 

 

ONA 5033 akte 11 1695,23 juni 

Cornelis Jansz Molenaer zal gehouden zyn zyn korenmolen staande op de Meldyk over de sluis niet te bezwaren, belasten of 

anderszinds voordat de houders van bovengenoemde obligatie voldaan zyn. 

 

ONA 5033 akte 25 1696,8 juni 

Testament van Jacob Jansz Biersteeker ziekelyk te bed liggend. Laat na aan Adriaen Gerts Harinckman, getrouwd met de 

dochter van de testateur, Jannetje Jacobs, de helft in een huis en erf met bierstal op de Meldyk alwaar de testateur nu woont. 

De andere helft was reeds kort daarvoor aan Harinckman verkocht voor 500 gld. Voorwaarde : Adriaen zal 500 gld betalen 

aan de naglaten kinderen van de dochter van testateur genaamd Aeltjen Jacobs. 

 

ONA 5033 akte 31 1697,januari 
Boedelverdeling van de nagelaten goederen van Wouter Jansz en Claertje Jans. 

Erfgenamen zijn: Huygh Jansz als man van Maertje Jans, Pieter Floore als man van Lysbeth Jans, Steffen Jansse Welbooren 

en Cornelis Jansse Pronck als voogden van het minderjarige kind genaamd Jan Woutersz zoon van Wouter Jansz za. en 

Claartje Jans za. 

Huygh Jansz krygt een huis en erf op de Meldyk belendingen oost: het huis genaamd De Oliphant, west: Huybert Dircxs. Het 

erf strekt uit van de uitweg van het hooishuis tot aan de meer toe. Voorts krygt hy een stuk land in de Broekpolder, 1400 

roeden groot, genaamd De Maet. Belendingen noord: Lysbeth Jans, west: De Zwaansmeer.  

Huygh Jansz en zuster Lysbeth krygen ieder voor de helft een dyk met uiterdyk genaamd de dyk van de Langehemme groot 

circa 75 roeden. 

Lysbeth Jans krygt land in de Broekpolder genaamd Lageven, groot circa 1000 roeden. Belendingen west: Huygh Jansz zuid: 

Lagedyk. 

Pieter Floore krygt land in de Broekpolder genaamd Vogelmeersven, groot circa 1230 roeden. Belendingen west: Dhr. 

Cousebant te Haarlem, zuid: Tochtsloot. Voorts krygt hy een stukje dyk met uiterdyk genaamd dyk van de Langehemme, 

groot circa 75 roeden. 

Pieter Floore en Jan Woutersz krygen ieder de helft van een stuk land in polder de Broek genaamd Lagedyksven, groot circa 

1630 roeden. Belendingen oost: Lagendyk. 

Zy krygen idem ieder de helft in de akkers van de Lagedycksven i.d. Wouderpolder (?), groot circa 900 roeden. Belendingen 

west: Lagendyk. 

Idem ieder de helft van een stukje dyk en uiterdyk genaamd dyk van de Vogelmeersven groot circa 100 roeden 

Getuigen: Gerbrant Gerts Alckemade en Claas Jansz Molenaer. 

 

ONA 5033 akte 36 1697,26 september 

Huwelykse voorwaarden tussen Claes Jacobsz Haseven en Grietje Jansse Sweere. 

Er zal geen gemeenschap van goederen zyn. Getuigen: Gerrit Jansz Voswyck en Joris Joosten van Tarwe. 
 

ONA 5033 1702, 28 september 

Notaris Brinco en in aanwezigheid van de onder dit document genoemde getuigen, heeft uit naam en vanwege Godfried 

Spranger en Abraham van Rinc…, kooplieden in compagnie te Amsterdam, de volgende insinuatie, waarschuwing en 

procestatie geschreven ten huize van Huygh Jansz: 

“De heeren insinuanten doen mits deesen door my notaris ende presente getuygen uw geinsinueerden .. dat sy op den 

27 januarie 1701 van de Heeren Staaten van Hollandt ende Westvrieslandt hebben geobtineert gehad seecker octroy 

byde welcke haar insinuanten is geaccordeert, geconsenteert ende geoctroyeert omme van bleekers en gaarenkookers 

loog te maaken potasch, deselve te venten en te vercoopen met verbod van alle anderen (buyten den persoon van 

Eduaard Keyser ..) de voorsz potasch naar te maaken ofte elders naargemaakt synde binnen deesen lande in te 

brengen, te venten off verkoopen op verbeurte van alle naargemaakte ingebragte off vercofte potasch ende een boette 

van drie hondert guldens daar en booven met speciale belastingen ende allen ende een ygelyck die tselve voor .. 

Dat haar insinuanten sedert eenigen tyd verleeden … … bevreemdinge … was gekoomen dat ghy geinsinueerden had 

goedgevonden en ondernoomen om met tabac steel met ende beneffens bleekers off garenkookers loog … potasch te 

maaken deselve …. Ende vercoopen ende mitsdien negotie aangaande tegens den letter vant voorsz octroy waarby alle 

de voorsz in voegen als vooren naargemaakte potasch is verbeurt buyten en behalven de boetten daar inne mede 

gemelt. Dat sy insinuanten uut geinsinuieerde op den 8
e
 april des voorleeden jaars 1702 door my nots. En … daarover 

ook al hadden gedaan  … en wegens uw proteste van het voorsz branden en maaken van gemelte potasch naargelaten 



en daar meede uyt te scheyden en waarop ghy doen .. antwoort gafff (ick meen tegens het octroy niet te .. doen) dat de 

insinuanten in den voorleden jaare 1702 ter Amsterdam de potasch van geinsinueerden aldaer gebraght en te 

vercoopen oock reeds al in hunne maght hadden te .. ende het selve seekerlyck sonder uytgevoert hebben indien niet op 

de  .. instantie en beloften van tselve naardien tydt niet weeder te onderneemen ende het branden van voorsz te laaten 

waar en beweegt uw geinsinueerden voor die tyd  gemelte potasch te laaten behouden en genieten waarop sy 

insinuanten dan hadden vermeynt dat ghy geinsinueerden uw niet weeder soude hebben onder … om potasch in voegen 

voorsz en contrarie het gemelte octroy te branden en naar te maaken van en off vercoopen dog haar insinuanten nu 

wederom eenigen tyd geleeden op nieuws met veel bevreemdinge te vooren gekoomen synde dat ghy geinsinueerde in 

plaatse van uw van het selve te onthouden hebt ondervonden omme van tabac steelen en andere materialen met ende 

beneffens bleekens off gaarenkookers loog vermengt potasch te maaken ende op sulcx .. tegens de letter .. voorsz octroy 

uw op nieuw aan… 

Soo ist dat ick notaris in presentie deeses getuyge uw geinsinueerde inde cragtigste forme insinueerde en aensegge ter 

eynde ghy alsnog in het  … ende geene potasch van tabac steelen met ende beneffens bleekers off garenkookers loog 

vermengd sult hebben te maaken doen maaken venten off verkoopen op wat wyse ende manier sulcx soude moogen 

weder directelyck off indirectelyck off dat sy insinuanten by vervolgh en continuatie van dien genootsaakt sullen 

werden sodanige middelen te employeeren als haar naar .. van voorsz octroy is competeerende en naar regten 

bevinden sullen te behooren. Protesteerende hier mede .. meer als genoegsaame advertentie en waarschouwinge en 

yders van alle tgeene met regten geprotesteert kan worden.  

Reserveerende nogtans aen haar by deesen wel expresselyck sodanigen regten aenspraek als haar insinuanten uyt 

hoofde van het maaken de voorsz potasch alberyts is competeerende omm tselve in tyden en wylen tegens u 

geinsinueerde te insti.. soo als behooren sal versoekende hier op vathegoris antwoort omme sig daer naar te komen 

reguleeren en dienen naar behooren. 

Waarop naar hem geinsinueerde tselve voorgeleesen hebbende tot antwoordt gaff (ick meen teegens het octroy niet te 

sondigen maar sal het eens beconsuleeren ende indien ick bevind dat ick het niet mag doen sal ick het laaten) Aldus 

gedaan te Uytgeest den dato als booven ter presentie van Jacob Fransz Coog en Fop Dircxe als getuigen hier toe 

versoght” 

 

ONA 5034 akte 15 1702,21 november 

Op verzoek van Pieter Buytewegh getuigen Willem Jansz Knol en Olphert Bregman dat zy op 16-11 j.l. ten huize van de 

requirant waren en hebben gezeten by Jan Pietersz Coolen en gehoord hadden dat Buytenwegh aan Coolen vroeg of deze aan 

Styntie Isaax, huisvrouw van Jan Hesselsz, had gezegd dat Lysbeth Danielse, echtgenote van Buytewegh, Jooris Joosten 

hospes in herberg De Zwaan aan de pachter wegens het smokkelen van wyn zou hebben verklikt en aangebracht. Waarop 

Colen antwoordde van "Jae, ick hebbe het haar geseght, en dat op maandag soo als het Jan Hesselsz op dingsdag daer aen 

inde Swaan hadde gesegt,maar ik hebbe het van een ander n.l. van Tryn Hendricx”. Olphert verklaart voorts dat hy het 

voorgaande gehoord heeft, maar ook van zyn moeder, die het weer van Tryn Hendricx gehoord heeft. Beiden verklaren 

voorts dat zy ten huize van Aagt Jan Coolen, de moeder van Jan Coolen, hebben horen zeggen aan de voorn Buytewegh dat 

zy het voorgaande aan haar zoon heeft gezegd maar dat geweest is nadien Jan Hessels hetzelfde in De Swaan had gezegd. 

 

ONA 5034  1703, 20 april 

Pieter Abrahamsz Coog verklaart dat hy op 19-1-1684 in herberg De Swaan was geweest alwaar hij getuige is geweest 

van de veiling van de landen van zaliger Jacob Phillipsz onder andere zeker land gemeen met de Heeren van Haarlem 

genaamd Cleysven waarvan het de plokgelden heeft genoten.  Anderendaags by afslag is hij en Hessel Jansz 

Bonkenburg en Johannis van Coevenhoven koper geworden. Tergelijkertijd is door deze personen gekocht zeker land 

genaamd Trynhem dat er vervolgens is geloot en dat hierdoor eigenaar van Cleysven is geworden Hessel Jansz 

Bonkenburg en dat het land op  9-5-1684 aan Hessel is overgedragen. 

Voorts verklaart getuige dat Cornelis Alkemade aan hem heeft verklaart dat Alkemade en secretaris Coevenhoven als 

curatoren van de boedel van voorn Jacob Phillipsz waren. 

 

 ONA 5034  1703, 5 mei 

Huygh Jansz, Theunis Cornelisz en Jacob Fransz verklaren gehoord en gezien te hebben dat Huybert Dircx te Uitgeest 

bij schout Frans Bongarts heeft opgeist enige koeien en pinken die zijn eigendom waren en door de schout van het 

Schepmeerven waren gehaald en in het schuthok gezet. Huybert Dircx had gezegd dat hy dit land had gehuurd van 

Pieter Pruym. De schout heeft niet geweigerd mits Huybert 5 gulden schutgeld zou betalen. 

 

ONA 5034 akte 44 1703,8 augustus
 

Jan Hendricksz en Paulus Gerritsz Vischer verklaren waarachtig te zyn dat zy wegens hun positie als voogden over Jacob 

Jacobsz Appel, minderjarig nagelaten zoon van Jacob Hendricksz en Maartje Jacobs, een accoord in herberg de Swan hebben 

gesloten met Pieter Abrahamsz Coog, stiefvader van Jacob Jacobsz Appel, tot boedelscheiding van de goederen die Coog en 

Maartje Jacobs in gemeen hadden bezeten. 

 



ONA 5034 akte 52 1703,14 november 

"Op huyden den 14 november 1703 compareerde voor mij Jacob Brinco openbaar nots. bij den hove van hollt geadmt tot 

Uytgeest residerende en voor de naargenoemde get. den eersamen Gerrit Sickesz, Hendrick Jacobsz ende Jan Abrahamsz 

synde alle luyden van eere en competenten ouderdom woonende alhier, my nots: bekent, dewelcke verklaarde by haare 

waare woorde in plaatse van Eede waar ende waaragtig, Namentlyck hoe hy eerste comparant in 

qualiteit als commandeur ende hy tweede comparant in qt. Als bootsman ende hy laatste compt. voor cocq in deesen voorjaare 

1703 van Steffen Jansz als boekhouder, woonende tot uytgeest, syn aengenoomen op het schip genaamt het Blaauwe hooft, 

omme daarmede een voyagie te doen naar groenlandt, dat syluyden daarop in hetselve schip syn te scheep gegaan tot 

Zaardam ende vervolgens affgesackt naar Texel ende daar op vervolgens den 27en den maand april deeses jaars in zee zyl 

geraackt, cours stellende naar groenlandt, alwaar syluyden den 15e mey daaraenvolgende syn gekoomen ende als daen 

geduyrende dien tydt geduyrigh besigh synde tot het visschen als anders, eyndelyck, des morgens op den 3en Augusti 

daaraenvolgende syn vervallen in handen van vyff franse kaapers, dewelcke henluyden haar schip het Blaauwe hooft aenstonts 

ontweldigde, en hen met het selve tot nantes in Vranckryck hebben opgebraght alwaar syluyden op den 28 des maand 

september syn gearreveert alwaar syluyden syn geweest voor de commissarissen van den Coningh van Vranckryck die 

henluyden hebben paspoort gegeeven, en alsoo wederom naar hollandt syn gereyst, gevende syluyden voor reeden van 

weetenschap by alle het geene voor staat by present, gehoort en gesien te hebben, ten allen tyden naader met Eede te stercken. 

Aldus gedaan en gepasseert tot Uytgeest ter presentie Jacob Fransz Coog en Fredrik Crynenœ als gett. hiertoe versocht." 

 

ONA 5034 akte 69
  1705,3 april 

Francoys Bongarts, schout en gerechtsbode van Uitgeest, Jan Gerritsz Vischer en Cornelis Cornelisz vant End, molenaar 

leggen op verzoek van Paulus Claasz Kaebel en Steffen Jacobsz, pondgaarders te Uitgeest een verklaring af. Bongarts 

verklaart dat hy als gerechtsbode van Uitgeest uit naam van de regenten van het Gasthuis te Haarlem en uit naam van de 

regenten van Uitgeest in het jaar 1703 interdict heeft uitgevoerd tegen de onderhandse verkoop door Cornelis Cornelisz vant 

End van een huis, erf en 2 akkertjes aan Mr Garbrand Haseven, medicine doctor te Uitgeest.
Korte tyd daarna heeft vant 

End gemelde huis en erf opnieuw verkocht tydens een publieke veiling. Bongarts heeft toen opnieuw de verkoop verboden 

tenzij de daarop rustende lasten allereerst werden voldaan. "dat daarop ten respecte vande lasten dewelken Vant End ter 

saake van syne gehuurde landen schuldigh was,verschil synde ontstaan tusschende interdicenten ten eenre, ende Abraham 

Pietersz Koogh, als voogd van Louris Nanne, ende dr.Haseven, als hypothecaire crediteuren van Cornelis vant  End ter 

andere syde; eyndelyk tusschen hem getuyge voorde interdicenten, en tuschen gemelte Koogh en Haseven ten huyse van 

den laatsten is verdraegen ende geaccordeert dat de pondgaarders de regtn. in desen voor af souden trecken alle de lasten 

die Cornelis vant End op de voors gehuurde landen soowel, als op syn eyge capitaalen ten aghteren was, ende dat dan 

opdien voet den opdraght syn voortgangh soude hebben.
Dat vervolgens tot het doen van den opdraght en het betaalen van 

de verkoghte perceelen tyd en plaats synde bestemt opden 20 juny 1704 in de herberge den oyevaar alhier. Het aldaer 

destyds gebeurt is, dat voordato van de betaling en voordato van het doen vande opdraght door Koogh en Haseven weder 

dispuut is gemaakt over de aghterstallige lasten van het land by vant End vande regenten vant gasthuys voorn gehuurt, ende 

dat sy sustineerde dat die behoorden voor aftegaan indien datter aande kooppenningen ten opsighte van de schulden te kort 

quam: ende dat hy getuyge voor, ende vanweghe de interdicenten haar daarop tegemoet  ... dat sy immers soo verdraegen 

ende geaccordeert waaren; edogh indien sy haar daar aan niet wilden houden, dat dan ook den opdraght niet soude konnen 

voortgaan, endat de interdicenten alsdan weder in haar geheel bleven. Dat hangende de disputen door Paulus Claasz Kabel 

doenmaals daar als schepen present synde nogh een nader voorstel wierd gedaan daar inne  bestaande, dat om alles in rust 

en vrede te laeten, de veylcosten vande goederen van Vant End door hem abel uytgeschoten ten bedrage van omtrent tien 

gulden, item nogh een oud restantje van verponding ter somme van 5 gld, mitsgaders nogh eenigh molegeld ter somme van 

ruym aght gulden, soo als Vant End aande pondgaarders boven andere ordinaire en extraordinaire lasten ten aghteren was, 

niet soude werden betaalt uyt de kooppenningen der verkoghte goederen maar door de reqtn in desen souden werden geinnet 

ende ontfangen uyt het maalloon dat Vant End stont te verdienen; ende dat Koogh ende Haseven daerop na eenige 

woordenwisselingen, ende na alvorens tot meermaalen buyten gegaan ende daarna weder binnen gecomen synde, ten 

laatsten uytdruckelyk consenteerden, dat de opdraght en betaling volgens het gemaakte accoort ende de nadere propositie 

voortgaan soude, met byvoeginge dat het geschiede om alle processen en moeyelykheden voortecomen ende dat indien het 

haar anders lustede, sy het de regenten wel wys souden maaken wie dat geprefereert was; gelyk dan ook op het fondament 

vandat nader accoort de opdraght geschiet is, en vervolgens uyt last en ordre van Koogh, Haseven en Vant Ent aan Aamke 

Kerver gegeven, door denselve Korver aan Steffen Jacobse en aan Abraham Pietersz Koogh gelts betaalt wierde alle de 

lasten die Vant End in voegen alsvoren schuldigh was: Dat Korver kort daarop een questie moveerde ter saake dat hy het 

huys van Vant End, gekoght had op twee maydagen, en doen prompt betaald en daarom sustineerde, dat hy deswegen moest 

korten, ende dat vervolgens, nadat de opdraght voltrokken ende de betaling aan Steffen Jacobsen al gedaan was, door Koogh 

en Haseven weder dispuut gemaakt, ende gesustineert wierd, dat de reductie voorde prompte betaling niet kon komen tot 

haar lasten, maardat die uyt de betaalde pondgelden moest gesoght werden, endat ook de lasten van het huurland niet 

behoorden voortgaan ende dat sylieden deswegen haar reght wilde behouden: Waarop hy getuyge haarlieden tegemoet 

voerde, dat de disputen op dien tyts niet te passe quaamen, ende dat als sy daarby hadden willen persisteren dat sy dan ook 

alles in syn geheel hadden moeten laten blyven .Verclaart Jan Gerritsz Visscher en Cornelis van't Ende neevens den schout, 

dat wyders Cornelis vant End, ten regarde van questie tusschen Haseven en Coog ter eenre ende Amker Cornelisz ter andere 



weegens de gemelde kortinge voor de prompte betaling seyde dat hy met het selve disput niet te doen, maar dat hy hetselve 

liete aen henluyden selfts, dat daarop tusschen Haseven ,Coog ende voorgenoemde cooper met den anderen wiert 

gesprooken, en eyndelyk een accoord gemaakt men het geld getelt wierde.
Cornelis vant End en Jan Gerritsz Vischer 

verclaren tentyde van het doen van de opdraght hier boven genoemt opden 20e juny 1704 in de herbergh dOyevaar present 

te syn geweest, de eerste om opdraght te doen ende de tweede om het verly als schepen te ontfangen ende wel te weten dat ter 

saake van de voor afbetalingh van alle de ordinaire en extraordinaire lasten van gemelte vant End tusschen Francois 

Bongarts wegens de regenten vant Gasthuys en van Uytgeest beyde bovengemelt aande eene syde en Abram Pietersz Koogh 

en dr.Haseven ter andere syde voor dato het doen van de opdraght verschil is geweest, indiervoegen dat hy Vischer aande 

voorss personen tegemoet voerde, dat hy alsser stribbelingh was, over het transport niet wilde staan en dat het selve ook niet 

soude konnen geschieden, indien alle de lasten van Vant End niet vooraf betaalt wierden: dat vervolgens op het nader 

voorstel van Kabel hiervoren verhaalt nadat Koogh en Haseven tot meer malen waren uytgegaan ende weder binnen 

gecomen eyndelyk in de opdraght en betaling in voegen als voren consenteerden, ende verclaarden daarmede te vrede te 

syn.
Dat daarop sonder eenige verdere moeyelykheit het transport gevolgt en aan Steffen Jacobsen door Aamker Kerver, op 

ordre en .. van Vant End, Koogh en Haseven de gelye betaling gedaan is; edogh dat sulcx alles synde voltrocken, daarvan op 

een pretentie van kortingh van gemelte Kerver wegens prompte betaling door Koogh en Haseven op nieuws questie gemaakt 

is tegens de betaling soo vande gemelte kortingh als van de lasten van de landen by vant End gehuurt, met byvoege dat sy 

daar tegens haar regt wilde behouden twelk de officier Bongarts sustineerde niet te passe te comen.”
 

Getuigen: Garbrant Claasz en Aamker Hessels Leenman. 

 

ONA 5034 akte 73 1705,16 mei 

Testament van Philips van Gaalen en de zieke Willemyntje Jooste Costers, echtelieden. 

Testamentrice benoemt haar moeder tot erfgenaam van haar gerechte deel. 

Testateurs benoemen elkaar voorts tot elkaars erfgenaam. 

 

ONA 5034 akte 74 1705,19 mei 

Wouter Theunisz (30j) en Cornelis Jansz (23j) leggen op verzoek van Huygh Jansz een getuigenis af waaruit blykt dat zy op 

verzoek van Huygh Jansz ten huize van Philip van Gaalen, hospes in herberg De Oyevaar, zyn geweest om aldaar voor schout 

en schepenen een verklaring af te leggen. Beide verklaarden daar dat zy nooit in het werkhuis van de requirant meerdere malen 

door de officier zyn bekeurd voor het werken tydens de "bedestont". Waarop Huygh Jansz aan de officier vroeg wie van de 

knechten hy dan wel bekeurd had. De officier wist dat niet meer. Hierop gaf de requirant de verklaring van deposanten aan de 

officier die deze echter weigerde aan te nemen. 

 

ONA 5034 akte 106
 1706,27 november 

Pieter Gerritsz Thuyn verklaart op verzoek van de baljuw van Kennemerland dat hy op 24-11 j.l., de dag der Victorie, des 

avonds ten huize van Phillip van Gaalen, hospes in herberg De Oyevaar, is geweest om daar een glas wyn te drinken in het 

gemeenschap van anderen. Dat hy zyn gelag betaald heeft en aanstalte maakte om de deur uit te gaan toen de hospes hem riep: 

"Pieter Gerritsz ghy moet nog geldt van my hebben, kom laat ick nu betalen". Waarop deposant zei dat het wel kon wachten. 

De hospes hield echter aan en loodste Pieter Gerritsz naar een zykamertje. Binnengekomen doet de hospes de deur op slot en 

zei "schurck ick sal nu betaalen,gevende hem daarop een slagh voor het gesight". Deposant wierp de hospes hierop op de 

grond. De hospes zwicht voor het overwicht en vraagt of hy mag opstaan. Deposant gunt hem dat, mits van Gaalen zich koest 

houdt. Hy laat de hospes los en gaat richting deur en maakt deze open. Op dat moment wordt hy weer aangevallen door van 

Gaalen die echter nu in het bezit blykt van een mes waarmee hy Pieter een snywond toebracht van zyn neus tot op zyn 

bovenlip. Pieter ziet dat bloed langs zyn lyf liep doch dacht dat van Galen hem een slag had toegebracht. Als beiden op de 

grond doorvechten treden een aantal bezoekers binnen die op het rumoer waren afgekomen. Zy ontwapenen de hospes. Pieter 

staat op en gaat in de keuken by de pomp zyn gezicht wassen. Pas daar merkt hy dat hy een snywond heeft en stuurt Huygh 

Jansz weg om Mr. Claas de barbier te gaan halen.

 

Compareerden nog Eevert Eeverts (35j), Claes Jacobsz (26j), Claas Pietersz Sloot (25j), Jan Vygh (46j), Baert Claesz (31j), 

Cornelis Jansz (24j) en Jacob Woutersz (24j). Zij waren op de bewuste avond aanwezig en verklaren het voorgaande waar te 

zyn. 

 

ONA 5035 akte 20 1719,19 mei 

Gerrit Broot voor de erfgenamen van za. Claas Broot, de kinderen van Jan Broot, de kinderen van Lysbeth Broot, Aagt Jans 

Molenaar en de kinderen van Cornelis Jansz Molenaar, alle erfgenamen van zaliger Maartje Aris Broot, verrichten een 

boedelscheiding. Betreft onroerend goed te Akersloot. O.a. Maartje en Claasje Molenaar en de kinderen van Cornelis Jansz 

Molenaar krygen een stuk land 685 roeden groot. Belendingen zuid: Jacob Slicker west: Koningsmeer. 

 

ONA 5035 akte 34
 1719,15 december 

Jan Crygsman (Akerslotersluis), weduwnaar van Ariaantje Wouters ten ener zyde. Meyndert Jaspers (Krommenie), Ariaantje 

Jaspers Vygh, wegens haar man Cornelis Jansz Crygsman, Jacob Dircx Slicker, voogd over Alit Maartens,  treffen een 



regeling inzake de boedelscheiding van de goederen van zaliger grootmoeder Ariaantje Wouters, na het inroepen van 'goede 

mannen'. Betreft goederen te Akersloot. 
 

ONA 5035 akte 42 1720,19 maart 

Testament van Claasje Crelis Molenaer op Klein-Dorregeest, ziek. Zy prelegateert aan haar 'snaer'  Tryn Jans een zilveren 

tuig. Maartje Crelis Molenaar haar zuster krygt krygt al haar kleren. Voorts benoemd zy tot haar universele erfgenamen Jan 

Crelis Molenaer en Maartje Crelis, haar broer en zus. 

Getuigen: Crelis Jacobsz de Wael en Reyer Jacobsz de Wael. 

 

ONA 5035 akte 44 1720,20 mei 

Testament van Jan Gransyn, chirurgyn te krommenie. Hy prelegateert zyn zoon Pieter Jansz Gransyn zyn chirurgynswinkel 

met alle zyn boeken gedrukt en geschreven. Pieter Jansz Gransyn, Jannetje Jans Gransyn en Antje Jans Gransyn, zyn 

dochters uit zyn 2e huwelyk by za. Marytje Pieters ieder 1/3 in het huis en erf daar hy in woont. 

Gepasseerd ten huize van Jan Lourens, hospes in herberg de Ooievaar.  
 

ONA 5035 akte 101 1722,16 juni 

Testament van Maartje Cornelis Molenaer, ziek te bed liggend, op Klein-Dorregeest.  

Haar zuster van hele bedde, Claasje Crelis Molenaar krygt haar kleren. Cornelis Jansz Molenaar, zoon van haar halfbroer, Jan 

Crelis Molenaar krygt 70 gld. Tot universele erfgenamen worden benoemd Claasje Crelis Molenaar en haar halfbroer Jan 

Crelis Molenaar. 

Getuigen zijn Symen Yve en Cornelis Jacobsz. 

 

ONA 5035 akte 58
 1721,22 april 

Schepenen Arien Cornelisz Goesinnen en Fop Dircksz Goesinnen verklaren op verzoek van officier Dirck Aemilius dat zy op 

22-4 s'middags in herberg de Ooievaar aanwezig waren om daar als schepenen te staan over een opdracht die daar gepasseerd 

zou worden. Onder het roken van een pyp tabak kwam daar binnen Dirck Claasz Vrienden die na enige woordewisselingen 

geweldig begon te schelden tegen Aemilius. Hy noemde hem a.o schelm , schurk, verklikker ,boef e.d. 

 

ONA 5035 akte 66  1721,31 juli 

Jan Sneyer en Tryn Jans zyn huisvrouw, Mr Gerrit Menger, chirurgyn, leggen op verzoek van Jan Lourensz, hospes in herberg 

int Haagse Waepen, een getuigenis af. Menger en Tryntje verklaren dat zy op 13 july in het huis van de deposant zyn geweest. 

Daar hebben zy aangetroffen deposants echtgenote Antje van Leeuwen "sittende als een dol en uyt sinnigh mens". Deposanten 

hebben geprobeerd haar te bedaren. Dat lukte niet. Zy hebben zelfs gehoord dat Antje gedreigd heeft het huis in brand te 

steken. Ze vroegen :"wil je dan de ruine van je man en huys?, Ja, ik wil van hem af.." Waarop deposanten tegen haar gezegd 

hebben ,als je man niet over je wil klagen dan doen wy dat. Tryntje verklaart voorts dat Antje enige tyd geleden tegen haar 

heeft gezegd dat zy haar man voor een "stuyver soude ingeven dat hy voor altyt genoegh daar aan soude hebben". Jan Snyer: 

heeft enige tyd geleden gehoord van Antje dat zy het huis in brand wilde steken. Tevens heeft Jan Lourens meerdere malen by 

hem geklaagd over het feit dat hy niet by zyn vrouw durfde te eten uit angst vergiftigd te worden. 
 

ONA 5035 akte 106 1722 (N.B. Lykt ontwerp akte veel doorhalingen) 

“Op huyden den ...1722 compareerde voor myn Anthony Abraans notaris publycq  etc Maarytie Panckras weduwe van 

Gauwe Gerritsz Keyser ende Pieter Pietersz welke tbv Garbrant Claasz Vet en diens huisvrouw Duyfje Gerrits verklaren dat 

omtrent 2 jaar geleden ten huize van Ariaan Bakker hospes in herberg de Oyevaar is gekomen Jan Lourisz hospes int 

Waapen van s'Graavenhaage die aldaar verklaarde dat Duyfje Gerrits onschuldig was wegens de appelen die zy naar zeggen 

uit zyn tuin had gestolen. In hun byzyn verklaarde Lourisz dat hy onder druk van zyn vrouw Antie Jans de voor Duyfje 

belastende attestatie had afgelegd. Compareerden nog Symen de Verwer, Aaltje Claas Molenaar en Aafje Crelis die  

verklaren dat zy op 22-8-1722 hebben gezien dat meester chirurgyn Gerrit Menger de persoon van Duyfje Gerrits op straat 

voor het huis van Dirck Pietersz aangreep en verscheidene malen hard tegen het hoofd sloeg en wel zodanig dat haar kap 

vant hoofd raakte en dat Aamker Kerver haar verloste zonder dat de getuigen Duyfje haar hebben zien verdedigen of enige 

woorden hoorden zeggen. Ariaan Dircksz Teelingh (er stond eerst Ariaan Bakker), Aaltie Claas zyn echtgenote en Maarytje 

Panckras verklaren nog dat Duyfje Gerrits, die dikwyls in hun huizen komt en met hen omgaat, enige dagen nadat zy door 

Menger geslagen is geweest geweldig klaagde over pyn en ongemak in haar hoofd en dat zy weinig eetlust had. Getuigen 

Pieter Stamme en Dirck Pietersz.” 

 

ONA 5035 akte 149 1723,21 november 

Akte waarin Arien Dircksz Telingh, hospes in herberg de Ooievaar, genoemd wordt. 

 

ONA 5035 akte 180 1724,15 oktober 



Pieter Dircksz Disseldorp (circa 67j) en Claas Remme (circa 70j), regenten van Limmen, verklaren op verzoek van 

Gerrit de Louerdur (Limmen) dat zij de rekeningen mbt geleverde waren (w.o. bier) aan Jan Jacobsz Vischer te 

Uitgeest, meestal met diens vrouw genaamd Aeltje afrekenden. 

 

ONA 5035 akte 191 1725,26 mei 

Testament van Arjan Dircksz Telingh en Aaltje Claas, echtelieden, wonende in herberg De Ooievaar. Beide benoemen zich 

tot universeel erfgenaam. 
 

ONA 5035 akte 192
 1725,29 mei 

Dirck Pietersz Schipper, Hendrick Arentsz, Jan Abrahamsz Steen, Volckert Cornelisz Smack, Dirck Pietersz de Goede, Pieter 

Dircksz de Goede en Garmant Vet verklaren door Arien Dircksz Telingh, hospes in herberg de Ooievaar, en Aaltje Claas , 

echtelieden, verzocht te zyn om in hun huis te komen gelegen en staande op het hoekje van de Meldyk. Daar hebben ze de 

hospes ziek aangetroffen en beide echtelieden hebben zich in hun byzyn benoemd tot universeel erfgenaam.  

 

ONA 5035 akte 203 1725,3 november 

Testament van de ziek te bed liggende Jan Pietersz Coy en zyn huisvrouw Guyrte Bruyns. 

Voorgaande akten, meer speciaal die betreffende de huwelykse voorwaarden voor notaris Heymenbergh te Alkmaar, worden 

ongeldig verklaard. De echtelieden benoemen elkaar tot universele erfgenaam. Indien de langstlevende komt te overlyden 

dan krygt Tryntje Cornelis, huisvrouw van Pieter Claasz meelmolenaar, het beste "silveren tuygh". Tryn Jans, dochter van 

Griette Claes krygt "een silveren tuygh en het beste kerckboeck". 

Hetgeen overblyft gaat naar de naaste vrienden waaronder Tryntje Cornelis in plaats van haar overleden vader Cornelis Jansz 

Molenaer. Getuigen: Dirck Jansz Swan en Cornelis Jansz Swan. 

 

ONA 5036 akte 14 1726,4 juni 

Verkoopakte van goederen en beesten van Huybert Jansz Ris te Markenbinnen aan zyn vader Jan Huybertsz Ris te 

Knollendam. 

Getuige o.a. Jooris Joosten van Terwe. 

 

ONA 5036 akte 42 1727,18 juni 

Claes Jansz Molenaer machtigt Johan van Campen, procureur, om in zyn naam de handelen by de Hoge Raad en het Hof van 

Holland tydens een proces die Molenaer daar heeft lopen tegen Pieter Claesz Kistemaeker. 

Getuigen: Jacob Jansz Duyn en Damianus Abraans. 

 

ONA 5036 akte 70 1728,24 april 

Claes Jansz Molenaer en Pieter Claesz Kistemaker, weduwnaar en erfgenaam van zyn overleden vrouw Tryntje Cornelis 

geven te kennen dat  zy beiden een proces voor de Hoge Raad van Holland hebben lopen inzake de nagelaten boedel van 

zaliger Cornelis Jansz, broer van Claes Jansz. "Waar inne soo verre is geprocedeert, dat voor heeren commissarissen van den 

selve hogen raede reeds is bepleyt geworden, ende geconsidereert, dat daar uyt meerdere verwyderingen ende verwarringen 

tusschen haer comparanten konden voorkomen tot grote kosten ende schaede van haer beyde". De comparanten verklaren dat 

zy daarop de tussenkomst van "goede mannen" hebben ingeroepen die hen van advies hebben gediend. Dit advies blijkt door 

de heren aanvaard te zyn want de zaak wordt in der minne te schikken. Pieter Claesz Kistemaker zal aan Claas 

Jansz Molenaar betalen 1000 zilveren dukatons of 3150 gld.  Verder wordt afgesproken dat een deel van de som, 2000 gld, 

onder Kistemaker zal blijven in de vorm van een obligatie/lening tegen 3% ingaande 24-4-1728.
 

 

ONA 5036 akte 87 1728,25 juli 

Betreft getuigeverklaring over staat en verhuur van de boerdery in de Dielofsmeer.  

Op een van de weilanden die by deze boerdery horen, lopen paarden van hospes Ginderdeuren. 

 

ONA 5036 akte 89 1728,19 augustus 

Boedelbeschryving van de goederen van za. Claas Jansz Molenaar en zyn nog in leven zynde weduwe Neel Claas. 

Huis en erf op de Meldyk, het erf groot 33 roeden. Belendingen oost: Pieter Gorter, west: Claes Ariens Schouten. 

Een stuk land in de Broek, 1155 roeden groot. Belendingen noord: Lagendyk, west: kerk Uitgeest. 

Een werf op Westergeest, groot 233 roeden. Belendingen noord: Sytje Pieters, zuid: Hendrick Craakman. 

Een akkertje zaadland gelegen voor de werf, groot 100 roeden. 

Twee graven in de kerk. 

 

Dan volgen een reeks roerende goederen die zich in het huis bevinden en by anderen w.o. Claes Valk en Pieter Molenaar 

 

Vervolgens gereed geld: 

w.o. obligatie f.2000,- ten laste van Pieter Claasz Kistemaker. 



Pieter Cornelisz Molenaar is 125 gld schuldig + 5 gld interest. 

Aaltje Claas is f.107,- schuldig. 

Claas Valck is f.1.17.0 schuldig. 

Willebort Claes f.0.18.0 schuldig 

Pieter Pronck f.0.18.0 voor half mud meel. 

Jan Wesselse f.11.0.0 gld voor de huur van 1728. 

 

Schulden: 

aan Jan Jansz Verbiest f.15.0.0. 

aan Pieter Molenaar f.3.0.0. 

aan Tryn Jans vaders erft f.30.0.0 

verponding ordinair 1722-1728 f.97.14.4. 

100ste penn 1722-1728 f.55.17.6. 

landhuur a.h. weeshuis 1728  f.30.0.0. 

Ariaan Aans f.2.0.0. 

Ariaan Spruyt f.5.0.0. 

Apotheker te Amsterdam + kosten begrafenis f.50.0.0. 

Kosten tot het doen maken van de inventaris f.9.0.0. 

 

Getuigen: Aelbert Ruys en Cornelis Jansz Gorter. 

 

ONA 5036 akte 114 1729,15 maart 

Testament van de ziek te bed liggende Guyrtje Bruyns, weduwe van Jan Pietersz Koy en woonachtig op de Meldyk. 

Testamentrice vernietigt voorgaande akten speciaal die van 3-11-1725. 

Zy legateert aan Pieter Claasz Kistemaker meelmolenaar 200 gld. 

Tryn Jans, dochter van Griette Volkers, haar beste "wagt ende borstrock". 

Hillegont Jacobs, huisvrouw van Dirck Jansz Swan, de nieuwe borstrok. 

Tot erfgenamen worden voorts benoemd Anne Crelis Smacke; Grietje Claas, laatst weduwe v Jan Maartsz; de 4 kinderen van 

za. Claes Jansz Molenaar, genaamd Jannetje Claes, Maartje Claas, Aaltje Claas en Neeltje Claas. 

Getuigen: Cornelis Jansz Swan en Jan Cornelisz Swan. 

 

ONA 5036 akte 116 1729,29 maart 

Grietje Gerrits, weduwe van Dirck Pietersz Joncker, prelegateert aan haar zoon Pieter Dirksz Joncker een van haar beste 

bedden + 500 gld. Haar zoon Jeroen Jeroensz Boom krygt het huis en erf met de bierstal op de Meldyk met de "boeyes ende 

alle het gereetschap het geene tot de kaaskoperye is behoorende". Hy moet echter hier opleggen een bedrag van 900 gld. 

 

ONA 5036 akte 122 1729,29 april 

Grietje Gerrits, weduwe van Dirck Pietersz Joncker ten ener zyde en Isacq Jansz Coogh, oud-schepen en Dirck Claasz 

Stockemaeker, gewezen armvoogd, beiden door de weesmeesters aangestelde voogden over Geurtje Dircks Joncker, Jannetje 

Dircks Joncker en Duyfje Dircks Joncker, minderjarige kinderen van za.Dirk Pietersz Joncker en za.Antje Reyers ten andere 

zyde, verklaren overeengekomen te zyn tot schifting en deling van de boedel die Grietje en Dirck gemeen hebben bezeten. 

Hieruit blijkt o.m. dat Grietje de bierstal, huis en erf (36,5roe) op de Meldyk bekomt. 
 

ONA 5036 akte 124 1729,8 mei 

Neeltje Claas, weduwe van Claas Jansz Molenaar, ten ener zyde en Pieter Cornelisz Molenaer (Limmen), als man van Jannetje 

Claes Molenaer, Dirck Dielofsz als man van Maartje Claes Molenaer, Jacob Jansz Duyn hospes in herberg De Oyevaar als man 

van Aaltje Claas Molenaer, Claas Jansz Kool als man van Neeltje Claas Molenaer, alle vier nagelaten dochters van Claas Jansz 

Molenaer, ten andere zyde, gaan over tot scheiding van de goederen die Neeltje en Claas in gemeen hebben bezeten. 

Neeltje Claas krygt: 

Een obligatie van 2000 gld. 

Land in de Broek genaamd Heynesventje, groot 1155 roeden. Belendingen zuid: Mellaen, noord: Lagendyk/ 

Een werf op Westergeest genaamd Veeringhwerf, groot 233 roeden met een akkertje daarvoor gelegen groot 100 roeden. 

Belendingen zuid: Hendrick Gerrits Janne, noord: Zytje Pieters. 

Pieter Cornelisz Molenaer, Dirck Dielofsz, Jacob Jansz Duyn en Claas Jansz Kool krygen een huis en erf op de Meldyk, het erf 

groot 33 roeden. Belendingen oost: Pieter Jansz Gorter, west: Claas Ariensz Schouten. 

 

ONA 5036 akte 159 1730,4 juli 

Pieter Claasz Kistemaker en Pieter Jansz Gorter stellen zich borg voor de 400 gld die Jan Jansz Verbiest geleend heeft van 

Gerrit Claasz Over (Limmen) en Cornelis Pietersz Cleef (Limmen). 

 



ONA 5036 akte 167
 1730,19 november 

Pieter Claasz Kistemaker meelmolenaar te Uitgeest en Huygh van Velsen, meelmolenaar te Heemskerk, verklaren verhuurd te 

hebben aan Claes Pietersz Coning, meelmolenaar te Akersloot zeker huis, erf en dorpsmeelmolen te Akersloot. Belendingen 

zuid en west: Dirk Blom. Voorts nog een huis en erf daarbij staande voor de tijd van een jaar ingaande 1-11-1730 en 

expirerende op de laatste dag van oktober 1731.
Condities: de huurder zal de molen en de twee huizen behoorlyk repareren  

en vervolgens onderhouden zo van vloer, glas als dak. De huur bedraagt 5 gld per maand. By in gebreke blyven zal de 

huurovereenkomst vervallen en dit naar believen van de verhuurders.
 

Getuigen: Johannes Abraens en Claas Jansz Kool. 

 

ONA 5039 akte 130 1805, 24 december 

Christiaan Biesterbos (Uitgeest), Johannes Biesterbos (Amsterdam) en Klaas Biesterbos (Uitgeest), voogden over de 

minderjarige kinderen (Jacoba en Jan) van Dirk Biesterbos en erfgenamen van dezelve gaan over tot een boedelscheiding van 

de door Dirk nagelaten bezittingen. De totale waarde wordt getaxeerd op 1750 gld. Christiaan ontvangt 1/3 deel zijnde f.582-6-

10. Hij krijgt het eigendom over twee huizen naast elkaar. Ten oosten Frederik Smit, west de Loet en de erven genaamde de 

hofstee van Aalmies groot 93 roeden en het andere van Pieter Schipper groot 27,5 roeden. “Benevens de apothekerswinkel, 

medicijnen en het geen verder aan en toebehoorende is, benevens alle de chirurgijns apparaten en instrumenten als meede alle 

meubilaire goederen etc. ten waarde van f.979-11-0.  Christiaan zal het meerdere boven het bedrag van f.582-6-10 aan de 

overige erfgenamen uitbetalen. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  


