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Oud Notarieel Archief Haarlem 24 
 
 
 Notaris Michiel Jansz. van Woerden  [inv.nrs. 2 t/m 25 (1573-1621)] 
 
477.  [11, fol. 43vo-44vo]: 24 febr. 1595.   Akkoord, na tussenkomst van goede lieden, tussen Peter 

Coppens filius Peters, vader van Pieter Coppens Pieterszoon, zijn kind, verwekt bij Cathalyna de 
Neufville, zijn overleden huisvrouw, ter ene, en Baltasar de Neufville en Elisabeth van Ermelen, 
grootvader en grootmoeder en naaste vrienden en voogden van het achtergelaten weeskind, ter andere 
zijde. Het weeskind zal hebben uit het sterfhuis de som van 1270 carolusguldens, spruitende uit de 
moederlijke versterfenis van diens moeder. Voorts zullen de voorn. Baltasar de Neufville en Elisabeth 
van Ermelen, als grootouders, het voorn. weeskind voor de tijd van acht of tien jaar en hem daar 
onderhouden. Pieter Jansen Bruyninck stelt zich als borg. Getuigen: Pieter de Clercq, Jan Buijs en 
Jacques de Clercq. 

 
478. [11, fol. 253ro-253vo]: 30 okt. 1595. Andries van den Broucke, oud ongeveer 57 jaren, Jacques 

de Clerck, oud omtrent 40 jaren en Mr. Walewijn van der Veen25, oud omtrent 35 jaren, allen woonachtig 
binnen Haarlem, rechtelijk verdaagd zijnde, verklaren ten verzoeke van Mayke van den Dorpe op hun 
mannenwaarheid dat in de maand augustus 1594 zij gecrijgen(?) tot twee verscheiden tijden te weten ten 
eerste de voorn. Andries van den Broucke en Mr. Walewijn tesamen en daarna op een andere dag de 
voorn. Andries van den Broucke met de voorn. Jacques de Clerck als mannen (magen?) van de zijde van 
de voors. Maycke ter requisitie van Guillain Storm, voors. Mayckens schoonzoon, present zijn geweest 
ten huize van de voors. Mayken van den Dorp, gestaan over de Spaarne bij de Lange Brugge, te horen en 
te verstaan het verschil van rekening(?) tussen de voors. Mayken en Adriaen van den Dorpe uitstaande, 
etc. 

 
479.  [15, fol. 166ro-vo]: 27 sept. 1600.   Nicolaes Pauwels en Jacques de Clercq verklaren dat 

naardien Hubrecht Heynricx Trompetter op huiden, volgende het testament van Margriete Croocxs zijn 
overleden huisvrouw, gesteld en betaald heeft Catelina Croocx, de voors. wijlen Margriete Croocx zuster, 
alle de penningen die de voors. Catelina en haar kinderen bij het voors. testament vermaakt waren en hij 
Hubrecht deselve gehouden was uit te keren. Zij comparanten tezamen en elk voor zich stellen zich als 
borgen om de voors. Hubrecht Trompetter zijnen erven en nakomelingen de voors. betalinge voor goed te 
doen [...]. Tekent: Jaques de Cleercq. 

 
480.  [18, fol. 31ro-33vo]: 4 maart 1603.  Testament van Joost Crommelinck, geboren van Ingel-

munster, en Janneken Pieter Ruysschoets dochter, beiden gezond. Joost espreekt aan de armen van de 
gemeente daar hij toe behoort de som van 650 ponden groten Vlaams, uit te keren in termijnen van 100 
ponden per jaar vanaf zijn afsterven. Ende ingevalle de voors. gemeente verstroyt worde 't waere door 
oorloge ofte anderszins alleer de voors. penningen waeren gedistribueert, soe beveelt ende committeert 
hy den genoemden voochden 't geene alsdan daeraen gebreecken zal te distribueren ende uyt te delen 
aldaer het zelve meest van node soude mogen wesen, 't waere daer deselve gemeente haer meeste 
vertrocke ofte anderssins tot haerluyder discretie. Aan de zelfde gemeente van Goes in Zeeland 50 
ponden ineens. Ook 100 pond aan de gemene armen van de stad Haarlem. Tot voogden en executeurs 
testamentair stelt hij zijn broer Pieter Crommelinck, en Roelant Outerman, schoonvader van zijn vrouw, 
en Jacques de Clercq, tesamen en elk bijzonder. Tot 'oversienders' worden benoemd Maerten en Jan 
Crommelinck, zijn andere broers en Robert de Leau, zijn schoonbroer. Na het overlijden zullen alle 

 
24 Helaas zijn van enkele van de notarissen die in de eerste helft van de 17e eeuw in Haarlem kantoor hielden, de protocollen niet 
bewaard gebleven. Van hen was - voor de familie de Clercq - Nicolaas d’Assonville waarschijnlijk de belangrijkste. Deze notaris, 
werkzaam van ..... tot ....., trad ondermeer op als procureur voor Jacques de Clercq [VIa] en ook het mutueel testament van Pieter de 
Clercq en Agniesje Hugaerts werd voor hem gepasseerd. 
25 Mr. Walewijn van der Veen, aanvankelijk kruidenier te Haarlem, vanaf 1584 frans schoolmeester te Deventer, maar later toch 
weer teruggekeerd naar Haarlem, was de vader van Jan van der Veen, een in zijn tijd vermaard poëet. 
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goederen van het sterfhuis, alsmede de penningen, in handen van de voogden worden gebracht, te weten 
aan Pieter Crommelinck de ene helft en aan Roelant Outerman en Jacques de Clercq elk een gerechte 
vierde part. Getuigen: Jan Ampe van Rousselaere en Cornelis Cornelisz Bom. 

 
481. [18, fol. 86]: 22 mei 1603.  Testament van Mechelijntje Werbrouck filia Pieter van Rousselaere, 

huisvrouw van Jan Coeckuyt. Zij benoemt Jacques de Clercq en Roelant Outerman tot haar universeel 
erfgenamen, tesamen en elk in het bijsonder van al haar na te laten goederen met zulken last dat zij die 
goederen behoren uit te reiken ten behoeve van de armen der gemeente daer zij testatrice haer bij is 
houdende. 

 
482. [21, fol. 296]: 17 okt. 1608.  Testament van Jan Cockuyt van Lovendegem en Mechelyntge 

Werbrouck, van Roeselare; verwerpen hun testament voor not. Adr. Willemsz 15 sept. 1599. Zij vermaakt 
aan Joost en Dirck Werbrouck haar volle broeders, Mayken haar halfzuster, mistgaders de kinderen van 
Roelant en Paulyne Werbrouck ook haar halfbroer en -zuster. Bespreken ten behoeve van de gemeene 
armen van de plaatse, daar zij testatrice komt te overlijden de som van twintich guldens eens. Institueert 
Roelant Outerman en Jacques de Clercq te samen en elk bijzonder om als erfgenamen in haar sterfhuis te 
treden en alle de goederen te aanvaarden, en als zij daarvan de bovengenoemde legaten zullen hebben 
voldaan, gehouden zullen zijn, om uit te delen ten behoeve van de gerechte armen van de gemeente daar 
zij testatrice haar is houdende, daarin de zelve personen volkomen en absolute last zullen hebben, sonder 
dat iemand anders hen daarmee bemoeien zal, dezelve Roelant Outerman en Jacques de Clercq ook 
volkomen last houden 

 
  

 Notaris Adriaen Willemsz (Suyderhoeff) [inv.nrs. 29 t/m 52 (1577-1618)] 
 
483. [40, fol. 9vo]: 15 sept. 1599. Huwelijks voorwaarden van Jan Cockuut Maertensz, van Lovende-

gem, en Mechelijntgen Werrebrouck, van Roeselare, geass. met Jacques de Clerk, haar bijstaande voogd 
in deze ter andere zijde. 

 
484. [41, fol. 163]: 11 febr. 1602. Andries van den Broucke, Jan de Blecke, Jacques Maertens voor 

hemzelf en vervangende Hans Gevers, Floris van Mollem, Pieter van Heuren, Jan Cockuyt, Jacques de 
Clerck, Loys Cleutering en Collette Cleutering, wed. Jacques de Baenst, ten overstaan van de voors. Loys 
haar broeder en gecoren voogd in deze, allen medereders van het schip genaamd De Bonten Leeuw, daar 
schipper op is Aelbert Jacobs van Vlieland, tesamen voor elf 33ste parten, constitueren Cornelis Pietersz, 
burger te Enkhuizen en Jan Sevyers(?) van Vieland, hun medereders van het voors. schip, om hetzelve 
schip in de haven van Enkhuizen of elders te mogen arresteren en de voorn. schipper afvorderen 
behoorlijke rekening, bewijs, etc., penningen te ontvangen, etc. 

 
485. [43, fol. 78vo]: 15 november 1603.     Jacques de Clercq treedt op als beheerder voor de armen 

van de Doopsgezinde gemeente. 
 
486. [43, fol. 125]: 23 januari 1604.      D’eersame Jacques de Clercq, coopman binnen dese Stadt Haarlem 

ende transporteerde [aan] Henrick Gillis medecoopman binnen Haarlem de somme van ƒ 142 carolus 
guldens die hem competeren van eene Salomon Jansz, wonende tot Harlingen te Vrieslant uuyt saecke 
van coope van hondert bossen looten garen verscheyden ten 2 April 1603, welverstaend dat tgheene 
Salomon Jansz zoude mogen hebben betaelt aen eenen Lenaert Planne, dat hem tzelfde betalinge zal 
valideren ende [betalen?] ende hy comparant van dese transport voldaen, scheldende de voors. Hendrick 
Gillis daervan quyt, sonder fraude [...]. 

 
487. [44, fol. 82]: 20 januari 1605.  Testament van Joris van Vooren, van Waerschoot; 

vermaakt een derde van zijn nalatenschap aan de armen van zijn geloof binnen Haarlem en benoemt tot 
uitdelers daarvan Jacques de Clercq, Louys Cleuteringh26, Jan Willems en Pieter Cools, tevens tot 
voogden en momboirs over de onmondige erfgenamen en tot executeurs van het testament. 

 

 
26 Louis Cleuteringh (ook: Cluetryn) en Jacques de Clercq hebben in 1608 aan hun doopsgezinde gemeente het gebouw ‘’t Block’ 
aan het Klein Heiligland geschonken, om er haar vergaderingen te houden. Sinds 1602 had Cleuteringh in Amsterdam een 
compagnie met ene Pieter Pennyncxberch ‘tot dienst van den coopman in ‘t packen van goeden’, van 1613 tot 1627 was hij er diaken 
bij de gemeente ‘t Lam. Overigens had Cleuteringh zeer waarschijnlijk, net als De Clercq, een Gentse achtergrond. Een Pieter 
Cluetryn was aldaar een welgesteld twijnder en in 1578 lid van het Comité van XVIII, het calvinistische stadsbestuur, onder leiding 
van Jan van Hembyse. 
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488. [45, fol. 24vo]: 8 februari 1606.  Testament van Gillis Wijck van Mosele, bleker tot 
Aelbertsberg, en Janneken Wils. Getuigen: Jacques de Clerck van Gent en Roelant Outerman van 
Reynegem. 

 
489. [46, fol. 80vo-81vo]: 12 oktober 1607. Insinuatie ten verzoeke van Jacques de Clerck en Lenaert 

Plovier, van Guillaume de Cuyper en Pieter Willems, als curators over de desolate boedel van Henric 
Tielmans. 

 
490. [46, fol. 188-190]: 2 juni 1608.  Testament van Jacques de Clercq van Gent, gezond etc. en 

Passchijntgen Grijspere van Rumbeke, ziek te bed liggende, maer beijde heur verstandt, sinnen, memorie 
ende spraecke bij Gods gratie wel machtich. Opgemaakt bij hun aan huis in de Groote Houtstraat, omtrent 
zes uur ’s avonds. Zij bepalen dat de langstlevende van hen beiden zal erven alle goederen, roerende en 
onroerende. Zij ontslaan elkaar van de verplichting inventaris van de goederen te maken. Dit tot het ogenblik 
dat de langstlevende zal hertrouwen. In dat geval zal de langstlevende gehouden zijn de gerechte helft van alle 
goederen te leveren bij inventaris aan hun beider kind of kinderen. Des wilden zyluyden testateurs ende den 
eerststervende van hen wel expresselijck bij desen, alsoo heure drie joncxste onbejaerde kinderen met namen 
Jaques, Pieter ende Lucas noch moeten geleert ende opgebracht werden, dat dezelve drie kinderen alsdan in 
haer overleden vaders ofte moeders achtergelaten goederen bij prelegaet elck voorvuyt zullen hebben de 
somme van vijftich ponden groten vlaams ende bovendien met gelijcke handt neffens heuren andere broeder 
ende zusters inden zelve overleden vaders ofte moeders goederen deelen zonder eenich tegenseggen. Welcke 
onmondige kinderen den lanxtlevende van hen beyden blijvende ongehouwt gehouden zal zijn voorts op te 
brengen. ende waert saecke dat eene off meer van heur voors. vier oudste kinderen in namen Hans, Lysbeth, 
Levyntgen ende Sara als oock de jongste kinderen tot heure jaeren gecomen wesende hen mochten begeven 
inden huwelicken staet met wille ende consent vande lancxtlevende van hen beyden tzij vader ofte moeder 
voor ende alleer dzelve lancxtlevende van hen tot veranderinge van huwelyck waer gecomen, so is mede hen 
testateurs vuyterste wille dat den lancxtlevende gehouden zal zijn alsulcke kindt of kinderen tot zijn huwelyck 
goet voor vaders ofte moeders erffenisse te geven de somme van duysent karolus. gulden., daer inne zij 
dezelve heuren kinderen in plaetse van legittime [portie] midts desen institueren, welcke duysent kl. guldens 
bij wederhuwelycken vande lancxtlevende van hen beyden, den zelve kindt of kinderen als heure portie ende 
gedeelte van goederen gerekent zal werden, op dat elck van heuren kinderen zo wel den cleynen als den 
groten daer inne gelijcke portie mogen hebben allemaal sonder yemants contradictie. Ende so yemandt vande 
voors. heuren kinderen hier tegens desen heuren testamentaire ordonnantie opposeerde of dede opposeren in 
recht of daerbuyten, soe hebben de testateurs den zelven opposant ofte opposanten alleenlicken geinstitueert 
bij desen in zijne of heur legitieme portie, die hen naer recht in des overledene goederen zouden mogen 
toestaen ende verder noch meerder nyet. Willende dat het superplus boven de legitima zal comen ende 
vervallen op ende aen heuren andere kindt of kinderen hen met desen tevreden houdende. Voorts hebben 
zyluyden testateurs of den lancxtlevende van hen beyden gemaect ende gelegateert aenden armen van heuren 
gelove de somme van tweehondert kl. gulden eens ende aenden armen van den schael binnen Haerlem de 
somme van vijfentwintich kl. gul. eens. Alle twelck hier voren gescreven staet die voorz. Jaques de Clercq 
ende Passchyntgen Gryspere testateur ende testatrice te zamen ende elcx sonderlinge seyden ende 
verclaerden te wesen vuyterste wille ende dispositie [....] In welck testamentaire dispositie de voors. Hans, 
Lysbeth, Lyevyntgen ende Sara de Clerck als de vier oudste kinderen vande voors. testateurs (mede voor mij 
notaris ende getuygen compareerden, verclaerden wel bewillicht te hebben ende bewilligen bij desen met 
bedanckinge heurder ouders. Aldus gedaen tot Haerlem vers. ten huyse vande voors. testateurs gestaen inde 
groote Houtstraet ten tijde als vooren. Getuigen: Albert Symonsz en Jan Coeckuyt fil. Maerten 
(Matthaeus?), van Lovedeghem. 

 
491. [46, fol. 227]: 27 september 1608. Verklaring van Jacques de Clercq van Gent, oud 53 jaar, ten 

verzoeke van Lievijntje van Baelbergen, huisvrouw van Hans van Vijveren, dat in de maand oktober 1592 
Lijntgen de Sangere van Thielt, wonende ten huize van Philips Maes in de Grote Houtstraat, aan hem en 
Roelant Outerman verklaard had aan de armen van haar gemeente binnen Haarlem te legateren 100 
carolusguldens. 

 
492. [47, fol. 8]: 13 november 1608. Jacques de Clercq en Hans Danckaert treden op als getuigen bij akte, 

gepasseert door Pieter van [Joust?] van Rousselare, wonende tot Rotterdam, als gemachtigde van de 
erfgenamen van Jan Boulten. 

 
493. [47, fol. 124-125vo]: 13 juni 1609.  Codicil van Jacques de Clercq, ziek op bed liggend, en 

Passchijntje Grijspeert, gezond. Verclaerden dat zyluyden beneffens de testamentaire dispositie die zyluyden 
op den 2 juni 1608 lestleden hebben gepasseert ende alsnoch bij desen approberen voor zoo veele daer inne 
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bij desen nyet verandert werdt, noch gemaeckt ende gevoecht hebben dese codicille daer bij zyluyden 
vuyterlijck mede willen ende begeren tgeen hier volcht. Inden eersten hebben de voors. testateurs bij afsterven 
van een van hen beyden tot voochden van heur kinderen beneffens de lancxtlevende g estelt ende 
geordonneert midts desen deersame Joos Crommeling ende Cornelis van Tongerlo, versouckende aenden 
zelven zeer ernstelijck bij desen dat denzelven dese voochdije beneffens den lancxtlevende van hen beyden te 
aenvaerden met laste omme der kinderen goederen metten lancxtlevende te regeren ende administreren zulcx 
zyluyden raetsaem ende proffijtelicxt bevinden zullen. Excluderende opt stercxste hen mogelijck zijnde alle 
weeskameren, heeren ende gerechten dient eenichsins aengaen zoude mogen [...] welcke voochden tot 
gheenen laste noch verantwoordinge tegens heuren kinderen off yemandt anders gerekent zal werden den 
schade ofte swaricheyt die int vuytsetten van penningen, coopen off vercopen van goederen zouden mogen 
gebeuren, maer alles commen ende gedragen werden tot laste vande sterfhuyse ende heuren kinderen, sonder 
eenige prejuditie van hun personen ofte goederen. Verclaerende voorts die voors. testateurs mede heure wille 
te wesen dat heure kinderen in huwelijcke zal mogen werden bygeleyt ende gegeven in plaetse vanden duysent 
karolus gul. int voorgaende testament geroert totter somme van vijfthien hondert kl gul. ende daer bij noch 
gelevert mogen werden, zoot den momboren raetsaem vinden, de somma van duysent kl guldens. Ende dit 
alles zoe wanneer zij hen ter huwelijcken zullen begeven met consent vanden lancstlevende ende believen ofte 
toestaen der voors. voochden. Begerende noch dat de goederen in Vlaenderen hen beyden opgecommen ende 
aenbestorven vuyt crachte van desen bijden lancxtlevende met advijs vanden voors. momboirs zullen blijven 
gemeen ende onverdeeld. Ende dat zulcx de zelve goederen in dese masse nijet gerekent zullen werden. Ende 
zoot den lancxtlevende ende voochden goet ende geraden dunct den voors. goederen in Vlaenderen te 
vercopen sal tzelve mogen geschieden ende zulcx den voors. goederen vrijelijk vercocht off verhandelt mogen 
werden, deen helft tot proffijte vande lancxtlevende ende dander helft voorde kinderen. Des wilde mede den 
voorn. Jaques de Clercq testateur zoo hij eerst ende voorden vers. Passchyntgen aflijvich werde, dat zelve 
Passchijntgen haer oock sorteren ende stellen zal onder de voors. momboiren zoo int disponeren van heur 
tijtelijcke goederen als int vuytstellen van penningen ende vuytgeven vande kinderen dat daerinne nijet 
gedaen zal werden dan met overleggen ende advijs vande zelve momboiren, daer inne de zelve Passchijntgen 
oock gaerne consenteerde. Verder verclaerden den vers. testateurs heure meeninge ende begeerte te wesen 
dat zoe wanneer heure kinderen tot twee, drie ofte vier gehouwt mogen zijn, dat alsdan int believen ende 
vermogen vanden voochden stae..(?) zal omme heure voochdijschap vanden anderen ende resteerende jonge 
kinderen aenden gehouden kinderen dient hen belieft overtegeven ende hen van dese voochdije te ontlasten. 
Alle twelck voors. staet die voorn. Jaques de Clercq ende Passchijntgen Gryspeert verclaerden mede te wesen 
heur ende elcx zijne vuyterlycke wille ende begeerte [.....] Aldus gedaen tot Haerlem ten huyse vanden voors. 
testateurs gestaen inden Groote Houtstraet ten tijde als vooren. [...] Getuigen: Aelbert Symonsz. en 
Anthony Coppens van Moerbeke. 

 
494. [47, fol. 138vo]: 30 september 1606.  Testament van Martijne van Leeuwen, wed. Pauwels de 

Hout, van Gent, voedvrouwe in de Grote Houtstraat; legateert aan de armen van haar geloof en gemeente 
30 car.gls. Benoemt tot executeurs van haar testament en als voogden: Jan Philips, Pieter van de Cruyce, 
Gillis van Elslandt, Guillaume de Key. Getuigen: Jacques de Clercq en Gillis de Rijcken. 

 
495. [47, fol. ---]: 18 oktober 1606.  Testament van Symon Joosten de Roo van Waarschoot, 

benoemt tot executeurs en voogden:  Jacques de Clercq en Jan van Bronckhorst de Jonge; geeft hun voor 
de moeite 10.10 pond groten vlaams. 

 
496. [48, fol. 22vo]: 14 september 1610. Dispositie Abraham Ampe filius Jans (sic) x Levyntgen de Clerck 

filia Jacques. Hebben dan nog geen kinderen.  Genoemd: de twee kinderen van Ampe’s overleden zuster 
Susanneken Ampe, gewonnen bij Cornelis Bom. 

 
497. [49, fol. 244]: 25 april 1613.  Dispositie Abraham Ampe en Levyntgen de Clerck echte-

lieden, beiden gezond; zij herroepen hun vorige testament. Bepalen dat de langstlevende van hen beiden zal 
nemen de gehele inboedel, daarin begrepen al het zilverwerk en alle kleding. Abraham Ampe bepaalt dat, 
mocht hij overlijden voor zijn huisvrouw en zonder kinderen na te laten, Levyna de Clerck vooraf uit de 
gemene boedel zal krijgen de somma van 100 pond groten Vlaems en dan de helft zal delen met zijn 
erfgenamen. Levyna bepaalt dat, in geval zij komt te overlijden voor Abraham en zonder kinderen na te laten, 
hij haar enige en universele erfgenaam is van al haar goederen, waar die ook gelegen mogen zijn, het zij hier 
te lande of in Vlaanderen. Mits dat haar man zal uitkeren aan haar broeders en zusters de somma van 50 
ponden groten vlaems en aan haar moeder Paschijntgen Grijspeert, als die nog in leven is de somma van 1800 
gld. Hetzelfde bedrag dat zij ten huwelijk heeft gekregen. Bovendien nog de somma van 1000 gld. die haar 
man als lening zijn verstrekt. Mocht Levyna sterven na haar moeder, dan zal Abraham het bedrag van 2.800 
car. gld uitkeren aan haar broers en zusters met de bepaling dat zij geen verdere rechten hebben op de gemene 
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boedel. Zou Abraham sterven voor zijn vrouw en kinderen nalaten, dan zal Levyna krijgen de inboedel, 
zilverwerk, alle kleding, juwelen en bovendien de somma van 150 ponden gr. vlaams De helft van de 
nalatenschap zal zij dan delen met haar kinderen, die hun erfdeel krijgen als zij 25 jaar zijn of gaan huwen. 
Tot dat tijdstip zal Levyna gehouden zijn uit de opbrengsten van de erfenis de kinderen te onderhouden. 
Mocht Levyna sterven voor haar man en kinderen nalaten, dan zal haar man gehouden zijn uit te keren aan de 
kinderen de somma van 600 ponden gr. vlaems als hun moederlijk erfdeel. Verder zal Abraham Ampe de 
kinderen moeten onderhouden. Verder wordt bepaald, dat naast de langstlevende de naaste familieleden van 
Abraham of Levyna de voogdij op zich nemen en de weeskamer daarvan is uitgesloten. In geval dat Abraham 
kinderloos overlijdt en zijn naaste familieleden van hem erven, wordt bepaald dat het deel dat de kinderen van 
zijn overleden zuster Susanna krijgen, blijft aan de zijde van de testateur en nooit komt bij zijn zwager of 
diens erfgenamen. 

 
498. [50, fol. 238vo]: 13 november 1615.  Cornelis van Tongerloo en Joos Crommelingh, dragen hun 

voogdij over Jacques, Pieter en Lucas de Clercq over aan Balten Verdonck en Abraham Ampe, naast 
Passchijntgen Grijspeert. 

 
 
 Notaris Egbert van Bosvelt  [inv.nrs. 54 t/m 72 (1601-1645)] 
 
499. [55, fol. 84]: 16 februari 1607.  Jacques de Clercq, procuratie hebbende van Aeltgen 

Pouwels, wed. Ludolph Hiddes, bekent ontvangen te hebben van Adriaentgen Pruyssen (?), voogd van de 
twee kinderen van Symon Reyser, de som van 301 carolusgulden. 

 
500. [56, fol. 363]: 3 februari 1620.   Huwelijkse voorwaarden van Jacques de Clercq, wonende 

te Rotterdam, geass. met Balthasar Verdonck, Abraham Ampe en Joost Crommeling,  en Sara Pietertgen 
van Middeldonck, geass. met Johan [of: Jan Jansen] de Witte, haar zwager, Barent Roeloffs [Wanscher], 
haar voogd en joncvrouwe Josyna [fa. Gillis] van der Schelstraete, haar moeye. Jacques de Clercq brengt 
in 4.000 guldens, daarvan afgetrokken wat hij tot zijn 'uitzet' heeft. Sara van Middeldonck brengt in 7.000 
guldens of zoveel minder of meer als uit de rekening van de weesmeeesters zal blijken. Hiervan zal 
wederzijdse specificatie worden gemaakt. Voorts is bepaald dat bij het overlijden van een van beiden zonder 
dat zij kinderen na laten, de langstlevende zal hebben hetgene hij of zij bij het huwelijk had ingebracht. De 
erfgenamen van de overledene krijgen de goederen die de andere zijde aangebracht had. Verlies en winst 
staande huwelijk zullen worden gedeeld. Indien Jacques de Clerq eerst komt te overlijden, dan zal Sara van 
Middeldonck als een douarie uit zijn goederen hebben de somma van duizend gulden. Indien Sara van 
Middeldonck als eerste sterft, zal Jacques de Clercq als gedachtenis hebben de somma van zeven honderd 
gulden. Zal een van beiden sterven en kind of kinderen nalaten, dan zal de boedel gedeeld worden in twee 
gelijke delen tussen de langstlevende en de kinderen, mits na het overlijden van de moeder van Jacques haar 
goederen in de boedel zijn opgenomen. Maar indien haar goederen niet in de boedel zijn gekomen en Jacques 
sterft eerst, dan zullen de kinderen krijgen de goederen die hij heeft ingebracht. De langstlevende zal dan haar 
deel behouden. Indien Sara dan als eerste sterft, dan zullen de kinderen haar goederen krijgen en Jacques 
behoudt de goederen die hij heeft ingebracht. Verlies en winst zullen gelijk gedeeld worden. Akte opgemaakt 
ten huize van voorn. Barent Roeloffs. 

 
501. [57, fol. 201]: 16 mei 1638.  Huwelijkse voorwaarden Augustijn Cloribus, koopman binnen 

Haarlem en Claertgen Pieters van Middeldonck, geassisteerd door haar zwager Jacques de Clercq. 
Getuigen: Gerrit Cloribus en Barent Roelofs Wanscher. 

 
502. [63, fol. ---]: 3 november 1637.  Hans Soete, oud omtrent 59 jaar, en Jan Arisz., oud omtrent 

24 jaar, beide wonende te Haarlem, rechtelicken verdaecht omme de waerheyt getuygenisse te geven ter 
instantie ende versoucke van Pieter Caluwaert, wonende binnen derselver stadt, ende hebben [...] 
verclaert, dat zy getuygen Saterdach, den lesten Octobris, op ’t versouck ene metten voors. requirant zijn 
geweest ten huyse ende by den persoon van Jacques de Clerck, coopman binnen Haerlem, ende gesyen, 
dat hy den voors. Jacques de Clerck seeckere bollen presenteerden te leveren, namentlijck een pont witte 
Croonen, twee pont Switseren, vijff Oudenaerden ende drye Maxen ofte Hagenaers, in voldoeninge van 
de ruylinge van gaern en blaeusel, die hy seyde metten voors. Jacques de Clerck gedaen te hebben, ende 
dat den voorn. Jacques de Clerck nyet alleen weygerden deselve bollen t’ontfangen, maer den voorn. 
Caluwaert by den aerm genomen, in den deur gebracht heeft, seggende: soo ghy de bollen neerleyt, soo 
sout ghy mijn cracht ende ghewelt in mijn huys doen, ende daerop metten anderen deurgegaen. 
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503. [63, fol. ---]: 14 november 1637. Notaris heeft zich met getuigen, ten verzoeke van Pieter Gerritsz., 
gevonden aen den persoon van Jacques de Clercq, ende hebbe hem geïnsinueert, dat de voors. Pieter 
Gerritsz. overbodich staet hem datelijck te leveren de bollen van de blommen, die hy aen hem vercoft 
heeft, ende de penningen, daervooren belooft, te betaelen ende by refuys, dat hy denzelven, als meer als 
tijt zijnde, te t’zynen Clercxs proffijt off schade sal planten, protesterende van costen, schaden en 
interessen, daerdeur alrede gedaen, gehadt en geleden, ende alsnoch te doen, hebbende ende lyden totte 
betalinge toe versoeckende daerop datelijck antwoort. 

 
504. [63, fol. ---]: 23 november 1637. Jacques de Clercq machtigt Barent Roelofsz Wanscher, koopman 

binnen Haarlem, om te innen en te ontvangen van Abraham Charels de somme van 200 carolusguldens. 
 
505. [65, fol. ---]: 7 april 1639.  Kwitantie van Jacques de Bats, koopman te Amsterdam, gehuwd 

met Francijntgen Davidts, Pieter de Clercq, man en voogd van Sara Davidts, Augustijn Cloribus, geh. met 
Susanna Davidts, Catalina Crommelinck, wed. Pieter Davidts en Sara Abrahams, wed. Frans Davidts, 
allen erfgenamen en broeders en zusters van Jan Davidts. Zij hebben van Pieter Honnoré27, in plaats van 
Franchoijs Davidts en Jacques Maertens, als voogd over de goederen van Jan Davidts ontvangen 766.4.- 
carolusguldens. 

 
506. [66, fol. ---]: 15 juli 1642.  Insinuatie ten verzoeke van Jacques de Clercq, koopman te 

Amsterdam, aan Pieter Caluwaert en Samuel Verstraten, kooplieden te Haarlem, of zij van Jacob van 
Thuynen hadden gekocht katoengaren, aan Jacques de Clercq toebehorende. 

 
 
 Notaris Willem van Triere  [inv.nrs. 73 t/m 107 (1602-1635)] 
 
507. [74, fol. 30]: 20 februari 1603.  Jacques de Clercq, Pieter Willemse van Thielt, Lenaert 

Plovier en Guillaume de Cuijper, als bij den crediteuren van Henrick Tielmans28, off tmerendeel vandien, 
volgende dach bij hem geteeckent gecommiteerde administrateurs ter redderinge van desselfs boedel 
ende goederen [....]. 

 
508. [74, fol. 189vo]: 16 december 1603.  Insinuatie en protestatie van David Langedul en Cornelis 

Cloribus aan Jacques de Clercq, Pieter Willemse van Thielt, Lenaert Plovier en Guillaume de Cuijper, in 
kwestie als hierboven. 

 
509. [76, fol. 36vo]: 22 februari 1605. Notaris verzoekt op verzoek van Sr. Jacques de Clerck, koopman 

binnen Haarlem, aan Carel van de Helst, wijnkoper binnen deze stad, betaling van de volgende 
wisselbrief: Laus deo 18 February 1605. In Middelburg. Op acht dagen na de sicht soo betaelt per desen 
mijnen wisselbrieff aen Jacques de Clerck de somme van twee ende tstestich ponden achtien schellingen 
vijff groten vlaems. Ende is voor de weerde van £ 62. s. 18 en 5 vlaems alhier ontfangen van Sr. Marten 
Willemsen. Doet goede betaelinge ende stellet op nwe reekening. Ende blijft Godt bevelen ende was 
ondertekent bij mij Heyndrick Roegiers.  De superscriptie was: Eersamen en vromen Carel van der Helst, 
coopman wonende tot Haarlem. Van der Helst antwoordt dat hij wel tevreden was aan de voors. De 
Clerck te voldoen de som van 38 ponden 13 schellingen 2 groten, die hij de voors. Hendrick Rogiers 
schuldig is en meer niet, daar enige wijnen aan hem gezonden niet zo goed zijn bevonden als die behoren 
te wezen, gelijk hij aan de voors. Henrick Rogiers voor deze heeft geadviseerd.  

 
510. [76, fol. 37vo]: 22 februari 1605. Soortgelijke protestatie aan Claes Stoffens, wijntapper binnen 

Haarlem, van wisselbrief van Marten Willems te Middelburg, groot 80 ponden 13 schellingen 1 groten 
vlaams. 

 

 
27 Pieter Honnoré kocht in 1625, samen met Joost Crommeling en Rogier van der Hulst, een aan het pand 'd'Olyblock' belendend 
erf. D'Olyblock, staand aan het Klein Heiligland, was in 1608 door Jacques de Clercq en Louis Cluetrijn overgedragen 'aen de 
gemeente die zich noemt Die Vlaemsche Block', waarna deze gemeente er haar bijeenkomsten hield. Het belendend erf werd gekocht 
om een groter gebouw te kunnen neerzetten. 
28 Henrick Thielmans, zoon van het Antwerpse echtpaar Henrick Tielmans sr. en Adriana van Geertenryck, was een oudere 
halfbroer van de schilder Frans Hals. Na het overlijden van Tielmans sr. was diens weduwe omstreeks 1582 hertrouwd met haar 
buurman Franchois Hals, eveneens weduwnaar. Frans Hals, geboren in 1582 of ‘83, was het eerste kind dat zij samen kregen. Enkele 
jaren later emigreerde het echtpaar naar de Noordelijke Nederlanden; Henrick Thielmans jr. ging waarschijnlijk mee. 
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511. [77, fol. 28vo]: 2 maart 1606.  Jacques de Clercq en Pieter van Ackeren hebben afrekening 
gedaan als executeurs van het testament van wijlen Mechelina de Meunick, weduwe van Michiel 
Vereecken. 

 
  Comp. Jacques Vereecken, wonende tegenwoordich tot Calis in Franckrijck ende Tobias Vereecken, 

wonende binnen deser Stadt Haerlem, beyden soonen en erfgenamen van wijlen Mechelina de Meunick in 
haren tyt weduwe van wijlen Michiel Vereecken, alhier binnen Haerlem overleden, verclaeren dat Srs. 
Jacques de Clercq en Pieter van Ackeren, coopluyden binnen dese Stadt Haerlem als executeurs van het 
testament van voors. Mechelina heurs za: moeder, hen comparanten ter date desen gedaen hebben goede 
ende volcomen reeckende bewys ende reliqua van de handelinge, uutspraeck, uuytgeven, bewint ende 
administratie bij hen over den boedel ende sterffhuys van den selve Mechelina Vereecken heure za: 
moeder gehadt, Ende voegen dat buyten de schulden ende lasten van den sterffhuyse ende andere noodige 
oncosten bij de voors. Executeurs betaelt, mitsgaders 240 carolusguldens die voors. Tobias vooruyt 
gevolcht synde by voldoening van syn vaderlycke erffenisse, (daer aff hen theuren contentement van alles 
oick souffisant bewys gedaen is) de suyvere masse bevonden is te bedragen de somme van 332 
carolusguldens 2½ penning [...]. 

 
512. [79, fol. 80]: 7 juli 1608.  Notaris heeft zich op verzoek van Sr. Jacques de Clerck vervoegd 

ten huize van Aert Verscheyl, koopman van garen binnen Haarlem, in de Damstraat, en hem aldaar 
vertoond de wisselbrief, hierna geïncorporeerd: 1608 den 27 Mayus, Gawe Gerlofs sult wel doen ende 
betaelen aen Jakes de Klerck, ijn dye Grote Holtstraet yn gint tot Haerlem dye somme van 276 gr. 14 st. 
yck segge twee hondert ende sesentzovuntych keysers gr. vyrtyen stuyvers en mij van hem bescheyt werum 
brengen, het sal ju neffens mij goede betalynge verstrecken. dyt doende sult wel doen. Datum als boven 
en was onderteekent bij mij Gert Wijllemzoon, daer ter zijde stont, ick ondergeschreven beloove dese 
276-14 te betaelen. Ondertekent: Aert Verscheijl. De Clerck verzoekt uitbetaling en wel in de juist specie. 
Waarop Verscheyl antwoordt dat hij nooit onwillig is geweest om de wisselbrief te betalen, maar dat De 
Clerck de voldoening van dien al op voorleden zaterdag, 5 juli, gepresenteerd heeft in specie van 
Jacobuspenningen, tot 11 gulden 5 st. en staten dalers, tot 2 guldens, die toen en ook nu nog gangbaar 
zijn. Derhalve een contraprotestatie tegen de voors. De Clerck. 

 
513. [79, fol. 150]: 18 november 1608. Dirck Dircksz. Boorten, lijwaatpakker en poorter van Haarlem, oud 

ca. 31 jaar, verklaart op verzoek van Sr. Jacques de Clerck, koopman binnen deze stad, bij mannen 
waarheid in plaats van eed, dat hij voor de voorn. De Clerck op 17 juni l.l. achttien stukken witte lijwaten, 
hem bij de requirant geleverd en gemerkt geweest met het merk ‘W’, gemaakt, opgerold en gepakt heeft 
zevenenveertig (47) stukken of mangetkens, elk lang zijnde 20 ellen, deselve mangetkens gestoffeerd 
hebbende met carmosijne, goud en geschilderde briefkens, en wel zeker weet (en ook bij zijn register van 
dezen vertoont) en alsnog bevindt dat de zelve 47 mangetkens altesamen gehad hebben elk de volkomen 
lengte van 20 ellen. 

 
514. [80, fol. 94]: 6 juni 1609.  Jacques de Clercq machtigt zijn zwager Jacques Grijspeert en Jan 

Coeckuyt om in zijn naam pacht te innen, etc. van de landen die hij met dezelfde Grijspeert in bezit heeft 
in de parochies van Rumbeke, Yzegem en Oechem in Vlaanderen. 

 
 Comp. d’eersame Sr. Jacques de Clercq, coopman en innegesetene deser Stadt, man ende voocht van 

Passchijne Grijspeere filia Pieters sijne wettige huysvrouwe ende constitueerde wel ende wettelick Jan 
Coeckuyt ende Jacques Grijspeer, zijns voors. huysvrouwe Broeder gesamentlyck ende elck van hen 
bysonder, specialyck omme inne sijne name te mogen eyschen ende ontfangen seeckere verlopen renten 
ende pachten leggende in de parochie van Rumbeeke, Ysegem ende Oechem in Vlaenderen - gemeen 
mette voors. Grijspeere, Quitantie van ontfanck te geven ende van namaninge te bevrijden. De landen 
aldaer leggende te mogen verpachten ofte verhuyren, allen instrumenten daer aff te passeren  /  Oock des 
noot met rechte te procederen tegen d’onwillige debiteurs ende sijn gerechtien te vervolgen ten buyten 
toe, En off meer ad lites te substitueren, Ende generalyck alles te doen dat hy procurant zijne doen soude 
[...]  Gedaen tsynen huyse inde Groote Houtstraat [...]. 

 
515. [97, fol. 19]: 11 januari 1626.  Huwelijkse voorwaarden tussen Lucas de Clerck, 

jonggezel, geassisteerd met Jacques de Clerck, zijn broer, Balthasar Verdonck en Abraham Ampe, zijn 
zwagers, ter ene, en de eerbare jongedochter Ferina van Steenkiste, geassisteerd door haar ouders Pieter 
van Steenkiste en Janneken Bartrams, mitsgaders Daniel de Caerle haar oom. Opgemaakt ten huize van 
de voorn. Pieter van Steenkiste op het Spaarne. Getuigen: Hans de Clerck en Jan Engels. 
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516. [105, fol. 146vo]: 12 oktober 1634.     Accoord tussen Lucas van Beeck en Lucas de Clercq 
enerzijds en Levina de Clercq, weduwe Abraham Ampe als voogd over haar onmondige kinderen, 
anderzijds, over de compagnie die Van Beeck, De Clercq en Ampe hadden. 

 
 Compareerden [...] Lucas van Beeck en Lucas de Clerck ter ene zijde en Lievyna de Clerck, wed. 

Abraham Ampe, geassisteert met Anthonis Verbeeck, haer swager ende noch deselve Anthonis Verbeeck 
met Jacob Pieters de Wael in qualite als voogden over de onmondige kinderen van Abraham Ampe, 
geprocreeerd by Lievyna de Clerck ter andere sijde. Ende verclaerde mette anderen [..] geaccordeert te 
zijn dat de compaignie van coop ende vercopinge van [..] assche by de voors. Lucas van Beeck en Lucas 
de Clerck aengegaan ende opgericht mette voors. Abraham Ampe saliger by schriftelicke [..] acte van de 
10 Juli 162929[...] Daer dan de voors. Srs. van Beeck en de Clercq de selve compaignie alleen sullen 
[......] gelyck sy doen mitsdesen thaerlieder lasten, in Schade ende Baten, daer aff de voors. weduwe en de 
voors. kinderen voochden by de voors. proffijte van de selve van Beeck en de Clercq [.........] afstant 
deden mitsdesen, mits dat zijlieden gehouden sullen zijn aen deselve weduwe ende erffgenaemen 
daertegen uyt te keren ende te voldoen de somme van 10.800 carolusguldens van 40 groten vlaems tstuck, 
in afftreckinge van welcke (?)somme de voors. Ampes weduwe ende erffgenaemen sullen aennemen [...] 
soodanige linnewaeten als voor de voors. compaignie [..] onder hen berusten by gissinge uytbrengende 
de quantiteyt van omtrent 51 stucken ende [daertoe?] sulcke prijse als dieselve ten proffijte van de voors. 
compaignie [....?] ende met desselfs compaignons penningen syn betaelt.  Dat naer deselve weduwe ende 
erffgenaemen in affcortinge van de voors. somme sullen aennemen seeckere huyse ende erve staende in 
de Coninghstraet binnen deser Stadt, jegenwoordich bewoont werdende bij Sr. Henrick van [......?].  
Getuigen: Pieter Joostensz Boogaert en Balthasar de Neufville. 

 [Deze akte moet nog verder worden uitgewerkt] 
 
 
 Notaris Jacob Pzn  Schoudt  [inv.nrs. 119 t/m 153 (1621-1670)] 
 
517. [119, fol. 79]: 30 november 1621. Compareerden [...] d’eersame Jan Jansz de Witte, out omtrent 29 

jaren en heeft by zyne mannewaerheyt in plaetse van eede verclaert waerachtich te zijn, dat hij deposant 
omtrent drye weeken geleden sonder in de juiste tyt te willen begrepen zijn, van Jacques de Clercq, 
medecoopman tot Amsterdamme woonachtich ontfangen heeft en hem ter gecomen syn, drye stukken 
stannetten, welck hy deposant zijnde presenteert mede te bevestigen ende consenteerde hiervan acte [...].  
Getuigen: Joost de Grave en Guillaume Phillipo. 

 
518. [119, fol. 245]: 5 februari 1626. Verklaring van Abraham Ampe, oud ca. 38 jaar, op verzoek van 

Nicolaes de Wale Rogiers, koopman te Middelburg (opgesteld in het Frans). Betreft kwestie met Pierre 
Orset te Lyons. 

 
519.  [119, fol. 546]: ….. Anna Hulscher, nagelaten weduwe van Hans Hugaert, wonende te 

Amsterdam, verklaarde met nevenstaande uitspraak en arbitrage en het gevolgde akkoord voor zoveel 
haar aangaat niet alleen zeer wel vergenoegd, maar ook voldaan en wel betaald te zijn, aangaande de 
erfenissen, zo van Adam Hulscher, haar oom, mitsgaders Evert en Catharina deszelfs twee natuurlijke 
kinderen (nog uit te werken). Govaert van Heuvel en Jacques de Clercq treden op als getuigen. 

 
520.  [120, fol. 46]: 14 april 1632. Jacques Huijgaert, wonende te Amsterdam, als gesubstitueerde van 

Willem Hulscher, die last en procuratie had van Eduard Hulscher, residerend in de stad Salvador in de 
baaij van Todos es Sanctos, onder andere inhoudende clausule van substitutie, volgens de respectieve 
akten daarvan gemaakt d.d. 18 april 1611, gepasseerd voor not. Sebastiaen de Sylva, en de andere d.d. 16 
februari 1623, voor notaris Sijmen Ruttens, in dier kwalitieit ter ene, en Augustijn Cloribus en Leonard 
Casteleyn als voogden over de kinderen en de boedel van wijlen Jan Bruijningh, die in zijn leven voogd 
en administrateur is geweest over de goedren en erfenis van zal. Evert en Cathelyne Hulscher, natuurlijke 
kinderen van Adam Hulscher, in zijn leven broeder van voorn. Eduard Hulscher, in dier kwaliteit ter 
ander zijde. Tussen hen waren in die kwaliteit gerezen enkele disputen terzake de nalatenschappen van 
voorn. Evert en Cathelyna Hulscher, die zij hebben voorgelegd aan de arbitrage en uitspraak van 
Goijvaert van Heuvel, Guillaume de Witte en Jacques de Clerck, allen kooplieden binnen Haarlem. Zijn 
tot akkoord gekomen. 

 

 
29 Deze akte van 10 juli 1629 is jammer genoeg niet bewaard gebleven. 
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521. [120, fol. ---]: 21 april 1635. Lourens Cosyn, garenbleycker in de banne van Aelbertsberg, erkent 
schuldich te zijn aan Lucas de Clercq een som van 900 carolus guldens. 

 
522. [120, fol. 320]: 4 juli 1635.  Thobias Voet, garenbleycker ende buijrman aen de Cleverlaen in de 

banne van Overveen, bekent schuldig te zijn aan Lucas de Clercq en Lucas van Beeck een som van 
1895,7.- carolusguldens, ter saecke van geleverde assche. 

 
523. [120, fol. 485]: 17 juni 1638. Compareerde [...] Levyna de Clercq, naergelaten weduwe van 

Abraham Ampe [...] geassisteert met Sr. Jacques ende Pieter de Clercq medecoopluyden hier ter stede, 
haeren broeders ende gecoren voochden in dese saecken ter eenre ende Jacob Pietersz de Wael oock 
coopman binnen dese Stadt ter andere syde, verclaerende ende te kennen gevende de voors. comparante 
hoe datte voors. Abraham Ampe ende zij Levyna de Clercq by het reciprocque testament ende uyterste 
wille, by hemluyden te samen gemaeckt ende gepasseert voor de secretaris ende notaris Adriaen Willemsz 
ende seeckere getuygen, den 25 april 1630 twelck voors. Abraham Ampe van synde zijde mette doot [.....] 

 [Nog uit te werken] Getuige: Pieter van der Kindert.30 
 
524. [121, fol.  134]: 9 januari 1643. Lucas van Beeck, geh. met Christina van Steenkiste, Paulus van 

Mackelberch, man van Maycken van Steenkiste, Lucas de Clercq, vader en voogd van zijn onmondige 
kinderen, verwekt bij zal. Ferijntgen van Steenkiste, voor hemzelf en als door weesmeesters gestelde 
voogd over het enige kind van Cathalyntje van Steenkiste en Jan van Beeck, Bartel en Rutger van Brienen 
voor hen zelve, Bartel van Brienen en Lambert Theunisz als door weesmeesteren gestelde voogden over 
Geertruydt en Dirck van Brienen, kinderen van Janneken van Steenkiste en Hendrik van Brienen de oude, 
Pieter van Steenkiste voor hemzelf, mitsgaders Gerrit Jansz med. dr. en Frederick Noppe, tesamen 
voogden over Janneke en Pieter van Steenkiste, beide kinderen van Pieter van Steenkiste en Adriaentge 
Noppen, allen kinderen, kindskinderen en erfgenamen van Janneke de Caerle, wed. Pieter van Steenkiste 
de oude. 

 
525. [122, fol.  147]: 25 augustus 1652 (omtrent 7 uur ’s ochtends).  Testament van Lucas de Clerck 

en Adriaentgen Keijsers, echtelieden, wonende buiten Haarlem aan de Stadssingel, de notaris 'seer wel 
bekent', de voorn. Lucas de Clerck, ziek van lichaam op bed liggend. Lucas verklaart dat hij zijn zoon 
Pieter de Clercq, ten huwelijk geeft boven zijn moederlijk goed nog heeft voorzien van kleren, 
bruiloftsonkosten, volgens rekening of het register van dien gehouden, reden waarom het zijn uiterste wil 
is dat de kinderen, die bij zijn overlijden nog ongehuwd zijn en de voorn. uitrusting niet hebben genoten, 
eveneens zullen worden toebedeeld gelijke som van penningen, waarbij is verstaan daaronder begrepen is 
Johannes Snaets, de voorzoon van Lucas’ huisvrouw. Zijn ongetrouwde dochters zullen blijven wonen bij 
zijn huisvrouw, tot zij meerderjarig worden of zullen trouwen. Tot medevoogd en momboir over de 
minderjarige kinderen en erfgenamen stelt hij, nevens Jacques de Clerck en Pieter Grijspeert, Jacob 
Elijas. De comparanten bespreken gezamenlijk uit hun gemene goederen een som van vijfhonderd 
carolusguldens eens aan de armen 'mette welck sijluiden eene gemeente sijn inde gelove'. Lucas 
accordeert dat de voorn. Johan Snaets de tijd van vijf jaren zal hebben de vrije mondkosten, gerekend 
vanaf 1 jan. 1652. Handtekening van Lucas is enigszins bibberig en onvast. 

 
526.  [122, fol. 342]: 18 maart 1655.  Huwelijkse voorwaarden tussen Jan de Keijser Gillis zoon, wonende 

binnen de stad van Leiden, geassisteerd door Christiaen de Coningh en Pieter de Coningh, zijn gewezen 
momboirs, en Janneken de Clerck, Lucas dochter, geassisteerd door Maycken van Steenkiste, haar moeie 
maternel, en Abraham Davidts, koopman binnen deze stad, last hebbende van Jacques de Clerck en Lucas 
van Beeck, haar ooms. Opgemaakt ten huize van Mayken van Steenkiste, op de Oude Gracht. 

 
527. [122, fol. 480]: 20 februari 1657. Erfgenamen van Lucas de Clercq, c.q. hun voogden, verklaren dat de 

nalatenschap voor het grootste deel is geregeld, dat nog enkele schulden, effecten en een opstal 
onverdeeld zijn gebleven. Voors nog een aantal bepalingen. 

 
 Comp. [...] Jacob Elijas, man ende voocht van Joffr. Adriana Keysers, die te vooren weduwe was van 

Lucas de Clerck za: ge: indier qualiteyt ter eenre, mitsgaders Srs. Pieter de Clerck ende Jan de Keyser, 
man ende voocht van Janneke de Clerck, elck voor hen selve ende dan noch Abraham Davidts ende 
Cornelis van der Hulst tsamen mede momboirs ende voochden over Passchijntgen de Clerck, noch 

 
30 Pieter Verkindert, ook wel van der Kindert (Franeker? vóór 1600 - Haarlem 1665), de vader van Passchina de Clercq's [VIb.3] 
echtgenoot Willem Verkindert, was textielkoopman en doopsgezind leraar van de gemeente Het Vlaamsche Block. Hij was 
waarschijnlijk ook auteur van enkele met 'PvK' ondertekende godsdienstige geschriften. Zie voor hem: De Bie en Loosjes, 
Biografisch Woordenboek van Protestantse Godgeleerden in Nederland, IV, 758-760. 
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minderjaerich,  kinderen ende erffgenaemen van wijlen de voors. Lucas de Clerck za: ge:  mede indier 
qualiteyt ter andere zijde.  Verclaerende ende te kennen gevende de voorn. comparanten, dat de voors. 
Lucas de Clerck za: overleden wesende int laeste van de maent Augustus 1652 ten overstaen van 
degeenen die behoorden geroepen te werden,  ende daer present te syn is geprocedeert tot het maecken 
ende conficieren van eene wettige ende competente Inventaris, specificeerende ende doende daerop 
aenteijckenen ende bekent maecken, alle de goederen, soo roerende als onroerende, dewelcke byde voors. 
Lucas de Clerck ende Adriana Keysers te samen waren [....eten?] geweest ende by hem mette doot 
ontruijmt ende naegelaeten, reseerende henluyden nopende de uytstaende schulden totte gehouden 
boecken.  Dat voorts, naer het affsterven van de voors. Lucas de Clerck ter eerste behoorlycke tyt in 
openbare veylinge te coope waren geleyt, de immobilien ende onroerende goederen in de boel levende 
ende mede aengeteyckent op de voors. Inventaris,  ende de selve aldaer nyet synde vercocht, datte oock 
des anderen daechs namentlyck op de laetste decembris 1652 onder ende by de geenen alsdoen competent 
daertoe synde, is geprocedeert geweest tot onderlinge verdeylinge van alle deselve immobilien ende 
onroerende goederen, ten overstaen van goede mannen, wedersijts daertoe geeligeert wegens de acte 
ende het geschrift daer aff gemaeckt, ende reciproque geteyckent, welcke verdeylinge sijluyden 
comparanten, alsnu noch hadden gelaudeert ende geconfirmeert, gelyck sy lauderen ende confirmeren by 
dese, houdende deselve alhier voor geinsereert in voege dat van die tijt aff, ende oock alsnoch ende voor 
tegenwoordich, de goederen ende effecten, ijder daer by toegevoecht ende aengedeelt gestaen hebben, 
ende staen tot elck anderen vrije ende absoluyte dispositie.  Cederende ende overgevende malcanderen 
reciproce voor soo veele des noot mach sijn, alle het recht ende eygendom ende [ge...licheyt ?], soo 
henluyden voor dato van de voors. verdeylinge, aen yder toegevoechde goederen mach hebben 
gecompeteert. Insgelycxs dat alle mogelyke devoirs waren aengewent soo tot vercopinge van de waeren 
ende coopmanschappen ten tyde vant overlyden van de voors. Lucas de Clerck, inden sterfhuyse levende 
ende omme de selve oirbaerlyck ten meeste proffijt te beneficieren als mede tot invorderinge van de 
uytstaende schulden, mitsgaders oock tot verdeylinge van de selve uytstaende schulden, voor soo veel die 
tot noch toe nyet en hadden kunnen gecouvreert werden, naer dat eerst syns Lucas de Clerck voorn. 
kinderen nyet alleen aenwysinge maer oock satisfactie was geschiet, soo van huerluyden [...] moederlyck 
goet als mede vant geene deselve van Janneke de Caerle huerlieder Grootmoeder maternel ende 
andersints aenbesterven ende onder de selve heurluyden vader berustende geweest was, synde yder van 
de voors. comparanten ende condividenten in deselve verdeylinge toegevoecht de schulden op de elcxs 
rekeninge gestelt, oock uytgedruckt ende gespecificeert in de Instrumente onder den cachette mijn notarij 
desen geannexeert tot het welck dien aengaende ook gereseert werdt [................] 

 Alleenlyck soo blyven tusschen henluyden noch gemeen ende onverdeelt alsulcke schulden ende effecten 
als in het voors. geannexeert instrumente medestaen gespecificeert ende spetialyck den opstal op de Mol, 
by de voors. Jacob Elijas nomine uxoris voor vijff ende by de voors. kinderen van Lucas de Clerck voor 
drye achtste paerten, nopende dewelcke verdragen ende geaccordeert es,  Dat elck van de voors. 
condividenten alle devoirs sal mogen aenwenden omme daer van innen te crijgen ende te retrouveren tsy 
het geheel off ten deele, soo het sal kunnen vallen en eenichsints doenlyck wesen ende soo wat oncosten 
daer over sullen mogen werden gesupporteert dat deselve naer advenant yders contingent geleden ende 
gedragen sullen werden, sonder eenich tegenseggen, sulcks oock geschieden sal moeten ten opsichte vant 
geene naemaels noch soude mogen opbreecken ten laste vant voors. sterffhuys twelck tot noch toe 
onbekent is geweest, welverstaende, indien t’eenige tyt voor dit voors. sterffhuys schade moge comen te 
vallen uijt het proces by de erffgenamen van Abraham Ampe gemoveert tegen Lucas van Beeck ende 
Lucas de Clerck ende voor de hove van Hollant noch ongedecideert hangende, dat alle tgeene den boel 
[....?] Lucas de Clerck in deselve schade soude moeten dragen, bij de voors. Jacob Elijas nijet meer als 
voor een, ende by de kinderen van Lucas de Clerck voor de andere drye vyerde paerten geleden sal 
moeten werden, in consideratie dat de gemoveerde processie van Abraham Ampes erffgenaemen souden 
gevallen sijn voor dato vant huwelyck van de voors. Lucas de Clerck en Adriana Keysers,  sulcxs van 
gelycke oock geschiede sal ten opsichte van questien ende processe die noch meerder by yemant 
gemoveert soude moge werden [....] mits dat daerentegen wederom tot gemeene proffijt voor gelycke 
portie comen sal tgeene hier naer bekent mochte werden tot voordeel van den voors. sterffhuys te wesen,  
Ende sullen de boecken t’voors. sterffhuys van Lucas de Clercq aengaende ende raeckende onder de 
voors. Jacob Elijas blyven berusten mits dat de kinderen van deselve Lucas de Clerck soo te samen als 
yder int bysonder daertoe sullen hebben ende behouden vry ende onverhinderte acces ende daer oock uyt 
mogen extraheren soodanige rekeninge ende schulden als haer sal goetduncken.  Alles oprecht ende ter 
goede trouwe [....] 

 
528.  [122, fol. 483]: 6 maart 1657.  Jan Beuns, winkelier, ter ene, en Pieter de Clerck, koopman 

in as, ter andere zijde, verklarende de voorn. Jan Beuns verkocht te hebben aan de voorn. Pieter de Clerck 
een 'schuijertgen ofte loodtse', staande buiten de Kruispoort, aan de Kruisweg, op de grond en het land 
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toebehorend aan de oud-burgemeester Pieter Olycan, met alzulke 'huijere ofte gerechticheijt', als de 
verkoper aan de grond is hebbende, die de koper mede volgen zal en tot zijn last zal nemen, ter som van 
18 carolusguldens per jaar. Koop is gedaan voor de som van 350 carolusguldens gereed geld boven een 
verering van twee zilveren lepels. 

 
529. [122, fol. 485]: 13 maart 1657. Huwelijks voorwaarden tussen Willem van der Kindert Pieterszoon, 

jonggezel, bij hem hebbende Pieter van der Kindert, zijn vader, toekomende bruidegom, ter ene, en 
Passchijntgen de Clercq Lucasdochter, geassisteerd met Srs. Pieter de Clerck en Jan de Keijser, 
kooplieden hier ter stede, haar broeder en zwager, mitsgaders Jacques de Clerck en Abraham Davids, 
aankomende bruid ter andere zijde. Zij tekent: ‘Paschyna de Klerck’. 

 
530. [125, fol. 101]: 27 januari 1625.  Insinuatie ten verzoeke van Abraham Ampe, koopman binnen deze 

stad, in qualiteit beneffens Pieter van den Broeke, zaliger, voogd over de nagelaten onmondige 
weeskinderen van zal. Cornelis Pietersz. Bon. Jan van Bronchorst, oud ca. 50 jaren, en Abraham Cramer, 
oud omtrent 44 jaren, poorter binnen Haarlem hebben bij hun mannenwaarheid in plaetse van ede, 
geestimeert waerachtich te wesen, dat ten tijde als Henrick van Keest aen hun deposanten vercochte 
brouwerij […] gestaen ende gelegen op de Bakenesser gracht op de hoeck van de Lieve Vrouwestege, 
genaempt de twee gecroonde clocken met de lasten van twaelf hondert car. gulden hooftsom die de voors. 
Pieter van den Broecke van wegen seeckere weeskinderen daer op te spreecken hadde. Gevende zij 
deposanten voor redenen van wetenschap, dat zij geduijrende heurluijder possessie van de voors. 
huijsinge, brouwerije de resten van de voors. 1200 car.guldens jaerlijcx aende gemelte Pieter van de 
Broecke ten behoeve als boven hebben voldaen. 

 
531. [125, fol. 120]: 18 februari 1625. Abraham Ampe, oud omtrent 38 jaren en Jan Jansz. de Witte, oud 

omtrent 32 jaren, kooplieden en ingezetenen binnen Haarlem, verklaren bij mannenwaarheid nu ongeveer 
veertien dagen geleden, naast enige andere personen, vergaderd te zijn geweest in de herberg van het 
vergulde Vlies binnen Haarlem, en getuigen hetgeen zij gehoord hebben betreffende de maagdelijkheid 
van de twaalfjarige dochter van Jan Jansz., de horlogemaker. Het meisje zou door haar moeder te slapen 
zijn gelegd bij haar knecht.  

 
532. [125, fol. 129vo]: 7 maart 1625.  Verklaring van Abraham Ampe inzake zelfde kwestie als 

hierboven. 
 
533. [126, fol. 104vo]: 5 september 1626.  Abraham Ampe, koopman binnen Haarlem, verklaart ten 

verzoeke van Nicolaes de Wael Rogiersz, koopman te Middelburg dat hij op 16 mei 1625 door last van 
den requirant ten versoucke van Monsr. Pierre Orset, wonende tot Lions in Vranckrijck gesonden heeft 
naer Lions voors. twee tonnekens lywaet, innehoudende yder tonneke de quantiteyt van 60 halve stucken 
wit gebleyckt lijwaet, die hy door ordre van de voors. requirant (: wien de voors. lywaeten in eygendom 
toebehoren:) aen de voors. Pierre Orset heeft vercocht gehadt voor de somme van £ 519.12.- [...] welcke 
voors. lywaeten hy deposant door bevel van de voors. Pierre Orset verclaert geconsigneert te hebben aen 
Sr. Anthoine du Lieu, mede woonende tot Lions omme aende voors. Pierre Orset gelevert te werden [...] 

 
534. [128, fol. 134]: 28 april 1627.   Abraham Ampe, coompan ende eertijdts beneffens Hans de 

Rees31 mede brouwer geweest zijnde inde brouwerije van de Twee croonen binnen deese stede, mij 
notaris wel bekent, dewelke approberende ende van waerde houdende bij desen de vercopinge bij den 
selven Hans de Rees gedaen, van seeckere huisinge ende erve, gestaen ende gelegen binnen de stede 
Woerden, van de jurisdictie van de ..... voor soo veele tselve hem aengaen mach, geconstitueert ende 
volmachtich gemaekt te hebben [...] de voors. Hans de Rees, thoonder deser lettren, spetialijkc omme in 
sijn naemen ende sijns comparants wegen te compareren voor de E. Heeren schepenen ende wethouderen 
van de voors. stadt Woerden, oft elders daer dese van noode sal mogen wesen, ende aldaer ten behoeve 
van den coper oft copers te doen wettige overdracht, costen ende transport van voors. huisinge metten 
erve, etc. 

 
535.  [129, fol. 9v]: 9 aug. 1627.  Ten verzoeke van Hans Huijbertsz van Clarenbeeck, David Jans van 

Clarenbeeck, en Cornelis Pietersz Vries, allen lijnwaadblekers in de banne van Velsen, verklaart Pieter 
van Hulle, lijnwaadbleker en camerijksdoekbleker te Bennebroek, in de banne van Heemstede, oud 
omtrent 42 jaren, dat hij de materie en substantie van zekere brief, door hem geschreven en overhandigd 
aan Jacques van Reijningen, leraar van de Olijblock binnen deze stad, niet geregen(?) noch verstaan heeft 

 
31 Zeer waarschijnlijk betreft het Hans de Ries junior, zoon van de bekende doopsgezinde predikant Hans de Ries. 
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uit de mond van de requiranten in deze, noch van iemand uit dezelfs huis, maar in zulke voegen en en 
door zodanige middel als bij hem deposant in de attestatie aan Cornelis Pieter Flooren verleent is getuigd, 
daartoe hij hem alsnog presenteert, en dat hij de requiranten nooit zijn leven iets heeft horen zeggen of 
verhalen, strekkende tot ...?, schandaal of injurie van Sr. Abraham Ampe, koopman binnen deze stad, 
presenterende hetzelve tot alle tijden nader te bevestigen, des noods daartoe verzocht zijnde. 

 
536. [131, fol. 166vo]: 19 mei 1629.    Generale procuratie van Pieter van Steenkiste aan zijn 

schoonzoons Lucas van Beeck en Lucas de Clercq om zijn zaken voort te zetten. 
 
 Comp. [...] Pieter van Steenkiste, verclaerende hoe dat hy nu alrede gecomen is tot eene goede ouderdom 

ende nyet veel langer en kan uijtstaen de moeylyckheyt vant reysen, omme syne saecken ende affairen 
allesints te verrichten ende daeromme heeft gemachtigd Lucas van Beeck, koopman tot Amsterdam en 
Lucas de Clercq, alhier binnen Haerlem wonende, beyde syne swagers te samen, ende elck van haer int 
bysonder, thoonder dese lettre, haer gevende volcomen last, macht, authoriteyt ende sonderlinghe bevel, 
omme in syn comparants naem ende van syne t’wegen waer te nemen, uyt te voeren ende te verrichten, 
specialycke de saekce als hy constituant nu alrede te doen ende uytstaende heeft met Pieter Dircxs Roo, 
bleycker te Aelbertsberch ende voorts [....?] alle andere saecken, questien, differentien ende geschillen, 
die hy comparant [..] uytstaende heeft ende naer dese noch gecrygen soude [...]  [Komt neer op algehele 
procuratie]. 

 
537. [132, fol. 152]: 9 juni 1630.  Passchina Grijspeert, weduwe van Jacques de Clercq, 

machtigt haar schoonzoon Balthasar Verdonck om in haar naam voor de schepenen van Rotterdam te 
verschijnen en een aldaar verkocht huis te transporteren. 

 
 Comp. [..] Passchina Grijspaert, nagelaeten weduwe van saliger Jacques de Clerck, coopman hier ter 

stede, mij notaris wel bekent, ten overstaan van Jacques de Clerck, coopman tot Amsterdam haere soon 
ende voocht in desen, ende heeft sy comparante wel ende wettelycke [...] volmachtich gemaeckt Balthasar 
Verdonck haere swaeger [= schoonzoon] wonende tot Rotterdam, thoonder deser lettre, omme in haer 
comparante name [..] te verschynen ende compareren voor de Schepen ende Gerechte der voors. Stadt 
Rotterdam ende aldaer ten behoeve van Melis Cornelisz wettelick te cederen, transporteren ende over te 
dragen, seecker huys mette erve staende ende leggende binnen de voors. stadt Rotterdam in de Opper, 
naervolgende de vercoopinge by haer comparante selffs gedaen, haer comparante daervan te ontgoeden 
ende de Sr. Melis Cornelisz daer inne te goeden [...]  Gevende voorts de voors. Constituante haeren 
voors. swaeger ende gemachtigde by dese noch volle macht ende absoluijte procuratie omme alle haere 
saecken ende affairen die sy binnen Rotterdam alrede te doen ende uytstaende heeft, of waer dese noch 
gecrygt souden mogen, in waer te nemen ende te verrichten [...].   

 [N.B. Zij tekent: Passchintgen Grisper] 
 
538.  [133, fol. 22v-23]: 12 nov. 1630. Janneke van Steenkiste, wed. en boedelhoudster van Pieter van 

Steenkiste, ten overstaan van Lucas de Clerck, haar zwager, geeft volmacht aan Cornelis Symons, haar 
dienaar, om van Jan Cornelisz, wonende te Sneek in Friesland, te vorderen de som van 211 car.guldens, 
haar competerende wegens geleverde zeep en andere waren. 

 
539. [133, fol. 57vo]: 1631.   Ter instantie ende versoeck van Srs. Joost Crommelingh 

ende Abraham Ampe, coopluyden binnen Haarlem, compareerden voor mij [...] Srs. Josephus Coeymans, 
Hans vande Casteele ende Jacob de Key, alle coopluyden ende innegesetene deser stede, mij notaris 
bekend, ende hebben bij huerlieder manne waerheyt ende waere woorden in plaatse van gestaefte eede 
[...] verclaert ende geassureert waerachtich te wesen elcxs tgeene hier naer volcht.  Ende eerst de voors. 
Sr. Josephus Coeymans32  [waarna slechts 2 lege bladzijden volgen!] 

 
540. [133, fol. 232vo]: 7 september 1632.  Een ‘interragatoire’ van Jacques de Clercq over een door 

hem beladen schip dat naar St. Sebastian is gevaren. 
 

 
32 De familie Coymans behoorde tot de toplaag van de Hollandse samenleving. Josephus Coymans, heer van Bruchem en 
Nieuwwael (1591-1677) had met zijn broers Balthasar en Johannes een zeer voorname handelsonderneming aan de Amsterdamse 
Keizersgracht. Deze had in 1645 een omzet van 4.140.000 gulden. De firma handelde behalve in textiel ook in as voor de 
(Haarlemse) blekerijen, de handel waarin, naast de families de Clercq en Ampe, ook leden van de familie van de Casteele (van 
Casele) actief waren. Sinds 1620 woonden Josephus en zijn echtgenote in Haarlem; zij lieten zich in 1645 portretteren door Frans 
Hals.  Zijn vrouw Dorothea Berck, vrouwe van Alblasserdam, was dochter van Dirk Berck, Nederlands ambassadeur in Engeland, 
Denemarken en de republiek Venetië.  
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 Comp. Jacques de Clercq en heeft, rechterlyck bij een gesworen roedrager verdaecht synde, omme der 
waerheyt getuygenisse te geven, ter instantie ende versoecke van Sr. Eduard Sonnemans, coopman tot 
Amsterdam, verclaert, getuycht ende geassureert waarachtich te weesen, tgeene hiernae op yder point 
van interogatoire, nae dat hem tselve bij mijn notarie perfectelyck voorgeschreven was, geteyckend en 
geannoteerd staan, 

 
I 

In den Eersten, off hij getuyge nyet int voorleden Jaer, tot Amsterdam mede gegeven heeft aen ene 
schipper genaempt Thijs Barentsz, seeckere quantiteyt smallekens33 ende hoeveel?  omme deselve voor 
syns deposants reeckeninge tot St. Sebastiaen te vercopen, Off dat hy tselve nyet heeft gedaen, door hande 
van Pietere Jansz van Es, ofte desselfs vader, ofte yemant anders 
 
Antwoort op den article, dat hij t’voorleden Jaer 1631, in de maant April aen schipper Thijs Barentsz 
gelevert heeft 52 stucken diversche manufacturen van voor seeckere compagnie, daer inne hij comparant 
herideerde, tot ten beste te vercoopen. 
 

II 
Item off hij Deposant nyet verstaen heeft gehadt, datte voors. schipper mette selve smallekens tot St. 
Sebastiaen voors. in moeyte geraeckt es geweest, ende dat daermede de voors. smallekens aldaer 
geconfisqueert ende verbeurt gegeven zijn geworden 
 
Seyt op den article, datt hij de confiscatie van de manifacturen van d’een, en d’andere mondelinge 
verstaen heeft, sonder meer bewijs 
 

III 
Item off hij deposant aen de voors. Eduardt Sonnemans nyet verscheyden maelen gevraecht en heeft, wel 
hoe sal het met mijn smallekens tot St. Sebastiaens gaen, die Thijs Barentsz mede genomen heeft? Sal ick 
die soo quyt wesen, ende die, ende diergelycken woorden. 
 
Verclaert, dat hem minn off meer hiervan voorstaet, sonder met seeckerheyt te kunnen seggen, hoe de 
woorden eygentlyck sijn gevallen. 

 
IIII 

Item off den voors. Sonnemans hem deposant daerop nydt en antwoorde, daervan is de schipper de 
oorsaeck, dat hij ditto onvrij goet met genomen, ende ulieden dat ghy hem dat met gegeven hebt. 
 
Antwoort, ut supra, als op de derde vrage 

V 
Ende off hij Deposant, daerop tegens den voors. Sonnemans nyet en heeft gerepliceert, wat gaet mijn dat 
aen, de schipper moet toesien wat hij te doen heeft, ghy hebt nyet my, maer hem daer over te seggen. 
 
Verclaert, ende antwoort, als op de derde ende vijerde bovenstaende vraegen. 
 
Presenterende de voors. Deposant tgeene voorstaet, naeder te bevestigen, tot alle tyden des noot ende 
daertoe versocht synde.  Ende consenteerde hiervan by mijn notarie voornoemt gemaect ende den voors. 
Eduardt Sonnemans gelevert te werden, acte van attestatie en ofte meer in debita forma. Aldus gedaan 
[...]   (getuigen: Nicolaas Duerswijn en Jan Moens, mijns notaris clercks) 
 
[De antwoorden van Jacques de Clercq zijn naast de daarbijhorende vragen geschreven.  Bovendien is een papiertje 
ingevoegd waarop dezelfde antwoorden zijn geschreven, zeer waarschijnlijk door Jacques de Clercq zelf.] 
 

541. [133, fol. 259]: 12 januari 1633. Insinuatie door Abraham Ampe van Johan de Wael, oud-
burgemeester van Haarlem, betreffende het transport van een door Ampe aan predikant Gerardus 
Leeuwius34 verkochte blekerij in Bennebroek. 

 

 
33 Een ‘smalleken’ waren van oorsprong gestreepte zijden of half zijden stoffen van Zuidnederlandse origine, die werden gemaakt 
op een standaardbreedte van ca. 40 centimeter. Later diende de term Haarlemmer smallen als verzamelnaam voor alle zijden en half 
zijden stoffen, die in Haarlem werden geproduceerd. 
34 Gerardus Leeuwius, geb. Deventer, predikant te Voorburg 1625 tot 26 november 1635; predikant in Oost-Indië 1636, † eind 
1639. 
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 Op huyden hebbe ick notaris [...] my metten onderschreven getuygen gevonden ende getransporteert te 
huyse ende aende persoon van de E. heere Johan de Wael, oudt Burgemeestere ende Rentmeester binnen 
deser Stadt,  Ende hebbe deselve in de naem ende van wege Sr. Abraham Ampe, coopman ende poorter 
binnen de voors. Stede, geinsinueert ende gepresenteert tgeene hier naer volcht 

 Alsoo den Insinuant van Gerardus Leeuwius, dienaer des Goddelycken woorts tot Voorburch cum sociis 
gecocht heeft ende by willige decreet van de hove van Hollant op den 23 Juni 1632 ontfangen heeft 
seeckeren bleijckerije gelegen buyten Haerlem in Bennebroeck in de banne van Heemstede, eertijts 
toebehoort hebbende de weduwe van sa: Jacob van Pollenberch, boven de cooppenningen, by hem daer 
vooren belooft, mette laste van 29.10 carolusguldens sjaers erffpachte toecomende de stadt Haerlem, te 
betaelen jaerlycks op Lucas Marckt, soo doet hy insinuant UEd. door mijn notario ende getuygen 
insinueren, dat hy te vreeden es, ende overbodich staet gelyck hy altijts welaerdich geweest es, ende noch 
is, aen UEd. in promptis te betaelen, het jaer erffpacht verschenen Lucas Marckt voorleden anno 1632, 
gelyck ick notario UEd. tselve alhier in contante penningen zij aenbiedende ende presenterende by dese, 
mits dat UEd. gelieve de voors. bleijckerije op den Insinuants naeme te verboecken, daer af hij 
presenteert het recht te betaelen, protesterende in cas van weijgeringe ende refuijs van de voors. soo 
deuchdelijcke presentatie, van alle costen, schulden ende interest, daerdoor alrede gehadt ende geleden, 
ende noch te hebben ende te lijden, ende datt hij verder noch anders nijet gehouden en es, van meyninge 
synde hem vast ende seecker te houden aen den brieve van decrete, by hem van de voors. hove van 
Hollant vercregen, versoeckende hier op cort ende onvertogen antwoorde, Waer op de voors. 
Burgemeester de Wael seyde, dat hy stondt op syn vertreck nae den Haege, dat hij aldaer met syn 
procureur soude spreken ende alsdan bescheijt geven.  Aldus gedaen [...] 

 Naschrift:  Den 12 februari 1633 by mijn door ordre van de voors. Insinuant betaelt aen de heer 
Burgemeester ende Rentmeester Johan de Wael, de somme van 29.10 gls. over t jaer erffpacht verschenen 
Lucas Marckt verleden ende de resterende 5 gls. over t recht van t verboecken van de selve erffpacht.  
Ende, alsoo de voors. betaelinge geschiet es inde Groote Kerck binnen deser Stadt, soo heeft de voors. 
heer Burgemeester mijn notario belooft ende toegeseyt, dat hij thuys comende de verboeckinge van de 
voors. erffpacht op de name van den insinuant soude doen, ende dat hij nijet gewoon en was eenige 
andere acte off bescheyt daer van te doen. 

 
542. [133, fol. 291vo]: 26 mei 1633.  Abraham Couck, inwoner van Haarlem, machtigt Jacques 

de Clercq, om uit zijn naam, uit krachte van zekere constitutiebrieven, ten zijn constituants behoeven 
verleden door schepenen van Amsterdam op 8 juli 1623, inhoudende speciaal verband van een huis en 
erve, staande en gelegen aan de noordzijde van de Bloemstraat aldaar, genaamd De Drye Croonen, in te 
vorderen, en op te eisen de hoofdsomme van 1.000 carolusguldens, met de rente vandien (6¼%), sedert 
mei 1631 verschenen. Bovendien een verdere procuratie. 

 
543. [133, fol. 403]: 12 november 1634.  Jacques de Clercq, ongeveer 35 jr. oud  Jacomijntje Ampe, 

oud 18 jr. en Dirk Smuyser, oud 20 jr.;  verklaren op verzoek van Levyna de Clercq dat op 17 Augustus 
voorleden de voorn. producente aenen huyse alhier binnen Haerlem vercocht heeft, aen de huysvrouwe 
van Barthout Willems, wonende tot Amsterdam, de quantiteyt van 60 heele stucken lywaet voor de somme 
van ........ [niet ingevuld] contant te betalen. Gevende zij getuygen voor redenen van wetenschap, dat 
syluyden by ende present de voors. coopmanschappen geweest sijn [...] 

 
544. [133, fol. 446vo]: 6 september 1635.  Attestatie van enige droogscheerders en lakenbereiders te 

Haarlem over het onbevoegd uitoefenen van het vak van droogscheerder door ene Nicolaes Amia te 
Haarlem. Deze attestatie was gevraagd door Jacques de Clercq, namens zijn zwager Balten Verdonck, 
lakenkoper te Rotterdam. 

 
545. [134, fol. 170-172]: 16 juli 1636.  Testament van Lucas de Clerck, koopman binnen deze stad, 

en de eerbare Ferijntgen van Steenkiste, echtelieden, beiden gaande, staande, kloek en gezond, etc. 
Herroepen alle eerdere voorwaarden, testamenten en codicillen. Benoemen de langstlevende van hen ('tot 
wederhuwelyckens toe') tot erfgenaam van alle goederen van de eerstgestorvene, en daarmee in de gehele 
gemene boedel. Zij tekent: “Frijntgen van Stenkiste”. 

 
546. [134, fol. ---]: 30 maart 1638.  Lucas van Beeck, getrouwd hebbende Christijntje van 

Steenkiste, Mayke van Steenkiste, wed. Hendrik van Beeck enz., erfgenamen van Janneke van Caerle, 
wed. Pieter van Steenkiste de Oude, geven procuratie aan Lucas de Clercq. 

 
547. [135, fol. 53]: 18 juni 1638.  Levyna de Clercq, weduwe van Abraham Ampe, 

geassisteerd door Jacques en Pieter de Clercq, haar broers als gecooren voochden in dese ter ende zijde, 
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en Jacob Pieters de Wael, koopman binnen Haarlem, ter andere zijde. Jacob Pieters de Wael, als een van 
de naeste bloetvrunden, was met Anthony Verbeek, schoonzoon van Abraham Ampe, momboirs en 
voogd over de nagelaten kinderen en redders van de boedel.  Zij hebben de hofstede en landen in Velzen 
verkocht aan Henrick Reyns, koopman te Amsterdam, en hebben accoord gemaakt tussen Lucas van 
Beeck en Lucas de Clercq ter ene en Levyna de Clercq, over de compagnie ende gemeenschap van 
handelinge in assche die zij hadden met wijlen Abraham Ampe. Jacob Pieters de Wael was, vermits 
seeckere occurentien onlangs voorgevallen [...] niet gelegen [..] langer in de voors. commissie ende 
voochdyschappen te continueren, waarop Levyna de Clercq hem van deze taak vrijstelt.  

 Akte opgemaakt ten huize van Levyna de Clercq, in de Kruisstraat. Getuigen: Pieter Verkindert en Barent 
Jansz Pothout. 

 
548.  [135, fol. 89-89vo]: 8 okt. 1638.  Huwelijkse voorwaarden Pauwels van Mackelberch, geassisteerd 

met Pieter Joosten en Pieter van der Kindert, ter ene en Maeijcken van Steenkiste, nagelaten weduwe van 
zal. Henrick van Beeck, geass. met Lucas van Beeck en Lucas de Clerck, haar zwagers en gekoren 
voogden, ter andere zijde. Opgemaakt ten huize van de voorn. Maeijcken van Steenkiste, op het Spaarne. 

 
549. [135, fol. 124]: 6 januari 1639.  Lucas de Clercq en Lucas van Beeck hebben een tuin aan de 

Dijklaan, buiten de Kruispoort, gekocht van Nicholaas Anthony, bleker in Santpoort. Bepaald wordt 
onderdermeer dat Anthony voor zeker twee jaar zijn as van de zwagers zal betrekken. 

 
 Comp. [..] Srs. Lucas van Beeck ende Lucas de Clercq, coopluyden, gesamentlyck ter eene ende Nicolaes 

Anthony, bleycker in de Santpoort in de banne van Velsen, ter andere syde, verclaerende ende 
bekennende de voors. Nicolaes Anthony aen den voors. Lucas van Beeck ende Lucas de Clercq vercocht 
ende deselve Lucas van Beeck ende Lucas de Clercq van de voors. Nicolaes Anthony gecocht te hebben 
[...] een thuyn gelegen in de Langedycklaen buyten de Cruyspoort, binnen de vrijdom deser Stadt 
Haerlem, groot omtrent 63 roeden [...] ende de vercoper toebehoorende, met alle de bloemen, 
bepootingen ende beplantingen tegenwoordich daerop ende inne zijnde, ende int regardt van de bloemen 
volgens request by den vercooper aende coopers gelevert voor den somme te weten de voors. thuyn van 
800 ende de verdere bepootingen, beplantingen ende bloemen van 1.400 carolusguldens.  Maeckende 
tsamen 2.200 carolusguldens [...]  Den voors. Nicolaes Anthony sal gehouden wesen aennemende ende 
belovende by desen voor hem ende syne naesaeten, possesseurs ofte bruyckers van syne jegenwoordiche 
bleyckerye van de voors. van Beeck en de Clercq te coopen alle de weedassche die in dese jaere 1639 
ende 1640 sal werden verbruyckt. Insgelycxs de twee derde paerten van de assche dewelcke voor de jaere 
1641 op deselve bleyckerye van doene sal ende daer beneffens alle mogelycke devoir te doen omme 
t’resterende derde paert oock van de voors. coopers te coopen, mits datte voors. van Beeck ende de 
Clercq wederom beloven alle deselve assche aen den voors. Nicolaes Anthony te vercopen ende te leveren 
tot sulcke prijse als sy die aen haere beste Calante vercoopen ende leveren sullen [...]  Getuigen:  
Garbrant Daniels Vis en Hercules Schatter. 

 [N.B.  ondertekend met: Nicolaes Anthony van Berge]. 
 
550. [135, fol. 202]: 20 oktober 1629. Testament van Margrita Casteleyn filia Lenaert uit Cleve; Augustijn 

en Gerrit Cloribus, gebroeders ter ene, en Daniël de Potter, onmondig, geassisteerd door Lucas de Clercq, 
ter andere zijde. 

 
551.  [135, fol. 205-206]: 14 maart 1639.   Rutger van Brienen, jonggezel, bij hem hebbende Bartel 

van Brienen, zijn broer, alsook Lucas van Beeck, Lucas de Clerck en Pouwels van Mackelenberch, zijn 
behuwd ooms van moederlijke zijde, met nog Henrickgen van Brienen, wed. van zal. Jan de Vree, zijn 
tante, als toekomende bruid, ter ene, en Christina Walters, jongedochter, geass. met Willem Walters, haar 
vader, en Ambrosius Gudden, haar zwager, bruid ter andere zijde. Tot ieders eigendom zullen blijven 'de 
clederen, linnen ende wollen, tuijch, geweer, cleijnodien, silverwerck, juwelen ende diergelijcke tot ijders 
lijve ende gerijve behoorende'. Opgemaakt ten huize van de voorn. Willem Walter, in de Schachelstraat. 

 
552.  [135, fol. 212-213]: 2 sept. 1639. Testament Jan Hugaert, koopman, en Christina Kinkchuijsen, 

echtelieden, beiden gezond. Bespreken aan de regeerders der verenigde Vlaamse en Duitse gemeente van 
de Olijblock, ten behoeve van de arme lidmaten, een rente van 200 carolusguldens, bezet op het huis in de 
Grote Houtstraat genaamd De Vergulde Sterre, althans bij hen bewoond, met ingang van het eerste 
overlijden van hen testateurs. Na hun beider overlijden zal het huis eigendom worden van de gemeente. In 
geval Christijna Kinckhuijsen de langstlevende zal zijn, bespreken zij de volgende legaten: aan 
Agniesgen Hugaerts, zijn testateurs broeders dochter, 'soo wanneer die soude mogen comen te trouwen, 
haer tot gehoorsaemheijt schickt ende comporteert in de vreese Godes', de som van duizend 
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carolusguldens eens. Aan Grietgen, Josijnten en Janneken van Eijnde, wanneer getrouwd en zich 
schikkende tot deugd, elk de som van 300 gelijke guldens eens, en eindelijk aan Maijcken Hugaert, 
Teunis Hugaerts dochter, mitsgaders Maijcken Joosten, Maijcken Daniels en Hester Daniels, zo wanneer 
zij eerlijk zullen komen te trouwen, elk de som van 100 carolusguldens.  

 Mochten al zijn kinderen nog minderjarige komen te sterven, dan zal zijn huisvrouw Christina 
Kinckhuijsen boven hetgeen genoemd is een som van 6000 carolusguldens moeten uitkeren, te weten de 
gerechte helft vandien aan zijn testateurs naaste vrienden en bloedverwanten, daartoe gerechtigd, en de 
andere helft aan het Vlaamse Weeshuis op het Klein Heiligland. 

 Ingeboden een eigenhandig stuk van Jan Hugaert, met vergelijkbare inhoud. 
 
553.  [135, fol. 217-217vo]: 2 okt. 1639.  Augustijn en Gerrit Cloribus, gebroeders, ter ene, 

mitsgaders Daniel de Potter, jonggezel, omvermits zijn minderjarigheid geassisteerd door Lucas de 
Clerck, zijn bijstaande voogd in deze, ter andere zijde, verklaren de voorn. comparanten dat zij met elkaar 
tot akkoord zijn gekomen dat de voors. Daniel de Potter zich begeven heeft in dienst van de voors. 
Augustijn en Gerrit Cloribus, om te reizen naar Silezië en aldaar te verblijven voor zes jaar, om daar zijn 
voornoemde meesters getrouwelijk te dienen, zowel m.b.t. de inkoop, het pakken en het verzenden van 
Silezische garens, als verder in hetgeen daartoe zij hem willen gebruiken en emploijeren om hun belangen 
te dienen. Zij beloven hem te voldoen de som van 750 carolusguldens eens, boven zijn reiskosten, 
teerkosten en hetgeen hij tot zijn redelijke alimentatie en onderhoud nodig zou mogen hebben, 
uitgezonderd zijn kleren. Getuigen: Sijmon Steijnburch en Lenaert van Beeck. 

 
554. [137, fol. 109]: 17 april 1642. Verklaring van Bastiaan van de Rijp over de schuld van de garen-

twijnder Jacob Quirijnsz, spruitende uit de verkoop van Silezisch garen aan hem, door Van de Rijp als 
factor van Jan Roosterman. 

 
 Compareerde [...] Bastiaen van de Rijpe, factoor in Silesiger gaerens, poorter enne innewoonder hier ter 

Stede, verclaerende ende bekennende den voors. comparant voor de waerheyt, dat alsulcke 1988.3.5 
carolusguldens, als hy by slot van reeckening bevint, dat noch schuldich staet eenen Jacob Quyrynsz, 
garentwijnder ende mede innewoonder hier ter stede, ter saecke van Silesiger Garens, die hy comparant 
tsedert den 11 September 1637 tot de 18 Augustus 1639, beyde incluys, aen de selve vercoft ende gelevert 
heeft in eygendomme toebehoorende ende competerende Sr. Jean Rosterman35, coopman ende inne-
woonder hier ter stede, zijnen meester als gesproten ende geprocedeerd synde van soodanige garens die 
hij comparant voor reekeninge van de selve Jean Rosterman ende als synen factoor ende dienaer 
vercocht ende vertiert heeft ende vermach te disponeren als van ander syn vry eygen goet. 

 
 In gevolge vant welcke mede voor mij notario ende getuygen gecompareert es Sr. Jean Rosterman voorn., 

verclarende wel ende wettelycken gecedereert ende tot eenen vryen eygen opgedragen te hebben bij 
desen, Sr. Antonio Tierens, coopman residerende tot Londen in Engelant, sijnen swager van wyens wegen 
ick notario de acceptatie hebbe gedaen, de voors. actie van 1988.3.5 capitaal, ten laste van Jacob 
Quytrynsz voorn., metter interest vandien [...] 

 
555.  [137, fol. 207vo-208vo]: 9 jan. 1643. Comp. Lucas van Beeck, koopman te Amsterdam, man en 

voogd van Christina van Steenkiste, Paulus van Mackelenburch, man en voogd van Maeycken van 
Steenkiste, Lucas de Clerck, vader en voogd van zijn onmondige kinderen verwekt bij zal. Ferijntgen van 
Steenkiste, zijn overleden huisvrouw, voor hemzelf en als bij de heren weesmeesters dezer stad gesteld en 
gecommiteerd tot voogd over het enige nagelaten kind van Cathelijntgen van Steenkiste, verwekt bij zal. 
Jan van Beeck, Bartel en Rutger van Brienen, mede elk voor haarzelf en nog de voors. Bartel van Brienen 
en Lambert Theunisz Moutmaker als door de welgemelde heren Weestmeesters gestelde voogden over 
Geertruijt en Henrick van Brienen, kinderen van zal. Janneken van Steenkiste, verwekt bij wijlen Henrick 
van Brienen de oude, Pieter van Steenkiste, voor hemzelf, mitsgaders Gerrit Jans, der medicijnen doctor 
en Henrick Noppen, tesamen geordineerde voogden over Janneken van Steenkiste, beiden kinderen van 
zal. Pieter van Steenkiste filius Pieters, verwekt bij Adriaentgen Noppen, allen kinderen en kindskinderen 
en geïnstitueerde erfgenamen van zal. Janneken de Caerle, in haar leven weduwe van wijlen Pieter van 
Steenkiste de oude, verklarende dat alzo de nagelaten boel en sterfhuis van wijlen Janneken de Caerle 
voornoemd, nu altesamen genoegzaam geredderd, de goederen daarin bevonden publiekelijk verkocht en 
te gelde gemaakt waren, van al hetgeen elk voor zijn portie en gedeelte uit het zuiver overschot van de 
voors. boedel en sterfhuis competerende was, dezelve rekening, aanwijzingen en repartitiën naar dat 

 
35 Jan Roosterman († 1649), afkomstig uit Goch, was een zeer welgesteld koopman in fijn linnen en zijde. Ook zijn zoon Tieleman 
was in deze handel zeer succesvol. In 1634 lieten Tieleman Roosterman en zijn vrouw Catherina Brugman zich door Frans Hals 
portretteren. 
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zijluiden, die alsnu van nieuws hadden overgezien, gevisiteerd en geëxamineerd hebben gelaudeerd en 
geapprobeed, gelijk zij doen bij deze, bekennende voor hen en hun erven, daarmee finaal van elkaar 
afgescheiden en ieder van haar erfelijke portie voldaan en betaald te zijn. En nadien in de voorschr. 
boedel onder andere bevonden waren menigvuldige uitstaande schulden (van dewelke vermits haar 
oudheid en insolventheid van de respectieve debiteuren derzelver) geschapen was weinig of niet te zullen 
procederen en dat ongelegen was dezelve langer in totale gemeenschap te behouden, zo waren de 
voorschr. comparanten te rade geworden dezelve uitstaande schulden te verdelen onder twee loten, te 
weten A en B, zijnde het lot B te beurt gevallen aan de voorschr. Lucas van Beeck, voor hem en ten 
behoeve van de voorschr. Lucas de Clerck, zijn zwager, en van het voorschr. kind van Cathelyne van 
Steenkiste, en zulks met hun drie staken en daaronder begrepen de schulden en restanten gespecificeerd in 
drie dinstincte specifcatiën aan het gros van deze, onder mijns notaris cahcet geannexeerd. En de 
voorschr. Paulus van Mackelenburch voor hem en ten behoeve van de voorshr. vier kinderen van Henrick 
van Brienen en van de twee kinderen van Henrick van Steenkiste(sic) gezamenlijk mede met hun drie 
staken het lot A, begrijpende de schulden en restanten mede gespecificeerd in drie distincte specifactiën, 
die ook onder het cacehet van mij notaris aan deze zijn gehecht, en dat ieder van hen nu voortaan met zijn 
aanbedeelde schulden en restanten zal mogen doen naar believen. Eindelijk is in deze nog geaccordeerd 
dat indien hierna nog iets te voorschijn mocht komen tot voordeel en profijt van het sterfhuis, waarvan 
voordien geen kennis van was, dat hetzelve pro rato onder de gemene erfgenamen en staken genoten zal 
worden. Opgemaakt in presentie van Jacobus Elias en Josua Jans, kleermaker. 

 In marge: 'De portie ende gedeelte die mijn ondergeschreven Pieter van Steenkiste was competerende in 
de uuijtstaende schulden vant lot A in dese scheijdinge aenbedeelt alsmede t'geene ick voor mijn 
contingent te verwachten hadde van de goederen in Vlaenderen, onder alle de erffgenaemen gemeen 
gelaten, bekenne ick finalijck vercoft ende overgedragen te hebben aen Lucas van Beeck, mijnen oom 
ende van deselve coope ende overdoeninge bij sijne handen te wesen voldaen den lesten penninck metten 
eersten. Actum ende de minute geteijckent ten dage ende jaere als boven.' 

 
556. [137, fol. 224]: 5 december 1642. Lucas de Clercq bewijst aan zijn onmondige kinderen hun moeder-

lijk en grootmoederlijk goed. 
 
 Lucas de Clerck, koopman, wedr. Perijntgen van Steenkiste, bij wie hij drie kinderen heeft: Pieter, 10 

jaar, Janneke 8 jaar en Passchijntgen 6 jaar oud, verwijst naar hun testament, opgemaakt voor notaris J. 
Schoudt op 16 juli 1626, oud. dispositie 1 okt. 1638 en 9 okt. 1638.  [...] Dat in gevolge van alles tselve 
hy comparant versocht ende bewillicht heeft den persoon van Lucas van Beeck getrout Christina van 
Steenkiste sulcxs nomine uxoris, oom ende bestorven bloetvrunt van moederlycke sijde over syne 
comparants voorn. drye onmondige kinderen ende naer voorgen. overlegh ende resumptie van de suyvere 
staet ende conditie van syne middelen, sulcxs die waere ten tyde hy voornam sich te huwelyck te 
veranderen ende in den echten staet te begeven met Adriaentgen Keisers, syne tegenwoordiche 
huysvrouwe, deselve synde drye voorn. kinderen met volcomen kennisse acquiscement ende toestant van 
de voors. Lucas van Beeck te der tyt als bewesen heeft, gelyck hy deselve alsoock bewijst mitsdesen voor 
s’moeders erve, gesamentlyck mette somme van 12.300 carolusguldens van xl groten vlaems het stuck, 
vry suyver capitael, boven ende behalve noch 1.200 carolusguldens de kinderen toecomende, te weten 
200 gls. van haerluyden spaerpot ende de resterende 1.000 gls. haer te samen gemaeckt ende besproken 
van Janneke de Chaerle, haere overleden grootmoeder [...] 

 
557. [138, fol. 213]: 11 augustus 1644.  Testament Lucas de Clercq en Adriaentgen Keysers, beide 

gezond; enkele veranderingen van de bepalingen in de huwelijkse voorwaarden. Als namentlyck d’een of 
d’ander van hun beijden van deser werelt geraeckt te passeren, dat alsdan de winsten ende baeten, 
dewelcke staende het huwelijck door Godes zegeninge opgecomen sullen mogen zijn, in geen 
gemeijnschappe comen, maer behouden ende in rechte lijftochte beseten werden sullen bij de 
langstlevende van hun tween [...] welcke langstlevende in gevolge vandien hebben trecken ende genijeten 
sal alle vruchten, proffijten ende emolumenten dewelcke vant capitael vande voors. winsten ende baeten 
sullen comen te procederen zijn ofte haeren leven lanck geduijrende [....] Stellen tot voogden: Lucas de 
Clercq zijn broer Jacques de Clercq en zijn goede vriend Pieter Grijspeert; Adriaentgen Keysers: Jacob 
Jansz. Moens en Pieter Hendricxz. Glaesmaecker, beiden wonende te Rotterdam.  

 Gedaen ende gepasseert opde hoffstede van de comparanten Clerck-en-Beeck genaempt, staende in de 
banne van Overveen. 

 
558. [140, fol. 134]: 13 december 1646. Huwelijkscontract tussen Willem Claes van de Berge van Santpoort 

en Cornelia Claes wonend te Overveen.  Getuigen: Lucas van Beeck en Lucas de Clerck. 
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559. [142, fol. 169]: 22 maart  1650. Levijna de Clerck, wed. Abraham Ampe, koopman te Haarlem, 
geassisteerd door haar zwager (schoonzoon) Jacob Verbeeck en haar broeders Jacques en Lucas de Clercq 
ter ene --  en Loth. Schoudt, eigenaar van het huis en erve, eertijds genaamd de Vergulde Wael, ter andere 
zijde, accoord over de verbouwing van dat huis. 

 
560. [144, fol. 61]: 25 augustus 1652. Dispositie Lucas de Clercq en Adriaentgen Keysers, wonende buiten 

Haarlem aan de Stadssingel; Lucas de Clercq ziek zijnde, leggende te bedde, Adriaentgen gezond. 
Verclarende, eerst den voors. Sr. Lucas de Clerck, dat synen Soon Pieter de Clerck ten huwelyck gaende, 
boven syn moederlyck goet, noch eerlycken heeft uijtgeset ende voorsien, soo van cleedinge, 
bruijloftsoncosten, metten gevolge ende het register daer van gehouden, ende daeromme syne uijterste 
wille ende begeerte te wesen, dat de kinderen, de welcke t’synen affsterven noch ongetrout sullen syn, 
ende bij gevolge de voorschreven uijtsettinge niet genooten en hebben, mede boven hun moederlijck goet 
even soo sullen werden getracteert, ende toegevoecht uijttet gunt tusschen hem comparant ende syn 
voors. huijsvrouw Adriaentgen Keijsers gemeen es, soodanige somme van penningen als de uijtsettinge 
van den voors. Pieter de Clerck gecost heeft, volgende het boeck ofte register t’welck hij verstaet, dat 
daer inne gelove hebben, ende gevolcht moeten werden sal, met intentie, dat onder deselve ongetroude 
kinderen, mede sal wesen begrepen ende gereeckent Joannes Snaets, syns voors. huijsvrouwen voorsoon. 
Hier beneffens ordineerde ende begeerde noch hij comparant, dat syne ongetroude dochters bijde selve 
syne huijsvrouw sullen blijven wonen, ende huerluijder renten verteren, alst redelijck es, tot heurluijder 
mondige jaren ofte huwelycken state. Eijntelijcken soo heeft hij comparant tot medevoocht ende momboir 
over syne minderjarige kinderen ende erffgenamen, beneffens Jacques de Clerck ende Pieter Grijspeert, 
noch gestelt ende bij desen gecommitteert, Jacob Elijas, met alsulcke macht, autoriteyt ende bevel, als de 
twee eerste, bij voorgaande instrument gedefereert es, de voornoemde comparanten gesamentlijck 
disponerende, hebben uijt heurluijder gemeene goederen gegunt, gegeven, gemaeckt ende besproocken 
bij desen, een somme van vijffhondert carolusguldens eens, aen den armen mette welcke syluijden eens 
gesint syn inden gelove, de welcke ter scheijden van heurluijder bedde aende bedienaars ende versorgers 
derselver sal moeten werden uijtgereijckt, omme ten behoeve van den voorseyde armen beheert ende 
gedistribueert te worden. Eyntelijcken den voors. Lucas de Clerck verclaert noch alleen toegestaen ende 
geaccordeert te hebben, gelijck hij alsnoch toestaet ende accordeert bij desen, dat den selven Joannes 
Snaets, den tijt van vier jaren sal hebben de vrije montcost, uijtte gemeene geconquesteerde goederen, die 
innegegaen sijn metten eersten January deses jaers sestien hondert twee end vijftich, ende vervolgens 
blijven geduijren sullen, ten ware den selven Joannes Snaets middeler tijt geraeckte te trouwen. [....] 
Gedaen ten huijse van de comparanten. (opgemaakt zondag, ’s morgens omtrent zeven uur) 

 
561. [144, fol. 65]: 16 september 1652.  Pieter Grijspeert, met Jacques de Clercq gesteld tot 

momboirs over de kinderen van Lucas de Clercq bij diens testament voor notaris J. Schoudt, dd. 11 
augustus 1644, stelt in zijn plaats aan Lucas van Beeck, koopman te Amsterdam en oom van de kinderen, 
die de aanstelling aanneemt. 

 
562. [144, fol. 120]: 31 december 1652.  Onderlinge verdeling tussen de kinderen van Lucas de 

Clercq enerzijds en Adriaentgen Keysers, wed. Lucas de Clercq anderzijds, van het complex van huizen, 
een pakhuis, potasbranderij, stallingen, etc., gelegen aan het Stadssingel. 

 
 Opt alingh verblyff ende submissie aen ons ondergetekende by Adriaentgen de Clerck weduwe van zaliger 

Lucas de Clerck ter eenre mitsgaders Pieter de Clerck, mondige soon, Srs. Jacques de Clerck, Lucas van 
Beeck ende Jacob Elijas, testamentair voochden over Janneke en Passchijntgen de Clerck, onmondige 
kinderen van de voors. Lucas de Clerck za: ge:  hebben wy nae verhoor van de partye aen wedersyde 
voor onse uytspraecke verclaert ende verclaeren by desen, dat de huysinge, packhuys, stallinge, 
hoyberch, mitsgaders de thuyn daer achter aen, geteyckent nr. 1, sulcx ende alle syne deselve op gisteren 
in openbare vendue opgeveijlt es, in eygendomme volgen sal ende blyven aen de kinderen van de voors. 
Lucas de Clerck, voor de somme van 7.000 carolusguldens contant, die haer stucken ende valideren 
sullen in minderinge vant capitael henluyden voor moederlyck goet bewijs, mits dat de kinderen in de 
voors. somme mede volgen ende begrepen wesen sullen de deelen ende andere materiaelen in de voors. 
huysinge synde ende gedestineert tot het maecken ende leggen van de vloer int salet, ende dat 
daerentegen de voors. Adriaentgen de Clerck voor haer in eygendomme sal hebben de thuyne, geteyckent 
nrs. 2 en 3, mette huysinge ende packhuys daer op enne inne synde ende staende mitsgaders de 
potaschbranderije, mede soo deselve op gisteren opgeveylt sijn, tsamen voor de somme van 5.000 gls. 
gereet gelt alsvooren,  dat mede de selve Adriaentgen volgen sullen twee nyeuwe calven(?) casijnen, 
gemaeckt ende gedestineert totte voorgenomen timmeragie in de thuijn van Nr. 2 mette raemen ende 
vensteren die daer by mogen sijn, ende dat men het verderige nyeu gecocht hout sal gebruycken ende 
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verbesigen tot het oprichten van de scheytheyninge die tusschen dese thuyn ende de thuyn van nrs. 2 en 3 
gemaeckt moeten werden, voor soo veel tselve daer toe ten oirbaer sal kunnen werden verwerckt, 
blyvende de geplante tulpae bollen, die in den voors. respective thuynen van soodanige conditie als in de 
wijlecedule es gementioneert [...] 

 
563. [145, fol. 159]: 30 maart 1655. Huwelijkse voorwaarden van Jan de Keyser Gillisz. j.m. van Leiden, 

geassisteerd door zijn gewesen voogden Christiaen en Pieter de Coningh en Janneke de Clercq fil. Lucas, 
j.d. geassisteerd door haar moeie Maeyke van Steenkiste maternel, Abraham Davidts, coopman alhier, 
ook voor Jacques de Clercq en Lucas van Beeck haar oom. 

 
564. [146, fol. 21]: 13 november 1657. Mutueel testament van Cornelis van der Mersch, koopman te 

Haarlem, en Geertruyt de Clerck Jacquesdr. (op ‘t uyterste bevrucht), echtelieden. Genoemd: de helft van 
de capitale middelen by hem Cornelis van der Mersch te huwelyk aengebracht, ..... op de somme van 
8.000 carolusguldens. Tot momboirs over hun toekomstige kinderen en zijn voorkind benoemd: Adriaan 
Vermersch, zijn broeder en Abraham van Mekeren, zijn zwager.  Gepasseerd binnen de heerlijkheid van 
Heemstede, buiten de vrijdom van de stad Haarlem. 

 
565. [146, fol. 25]: 7 januari 1658.  Pieter de Clercq koopt van zijn zusters Janneke en 

Passchijntgen de Clercq het huis, pakhuis, wagenhuis, de hooiberg, stallen etc. aan het Stadssingel, die zij 
gedrieën nog onverdeeld bezaten uit de boedel van hun vader. Prijs: 6.800 carolusguldens. 

 
 Alsoo Lucas de Clerck in syn leven coopman ende gewoont hebbende binnen der Stadt Haerlem op den 

26 Augustus 1654 (sic) gecomen was aldaer te overlijden, achterlaetende drye kinderen met naemen 
Pieter, Janneke ende Passchijntgen de Clerck, ende dat naer scheydinge ende deylinge, gemaeckt 
tusschen de selve kinderen ter eene ende Adriaentgen Keysers naegelaten weduwe van deselve Lucas de 
Clerck, die inde halve conquesten staende huwelijck opgecomen mitsgaders in een kindtgedeelte in de 
goederen van de selve haere overleden man za: vervallen was ter andere zijde, aen de zijde van de selve 
kinderen, onder andere was gebleven de huysinge, packhuys, wagenhuys, hoyberch, stallinge ende 
verdere aencleven, mitsgaders de thuijn daer achter gelegen ende staende aen deser Stadscingele, 
tusschen de St. Jans ende Amsteldamsche waterpoorten, daer inne oock de voors. Lucas de Clerck za: 
gestorven es, welcke huysinge ende thuyn met haere appendentien alsvooren, onder de voors. drye 
kinderen gemeen ende onverdeelt gebleven was tot dat die allegade waren gecomen ten huwelijcken staet, 
ende sulcxs tot mondige dagen als wanneer deselve kinderen te rade waeren geworden, die in openbare 
veylinge te coope te leggen, omme te sien wat ende hoeveel de selve wel goede soude mogen, ende aldaer 
ten [geproefigeerde ?] dagen tot contentement nijet kunnende werden vercocht, dat eyntelycken de voors. 
Pieter de Clerck, mitsgaders Jan de Keyser ende Willem van de Kindert in huwelijck versamelt mette 
voors. Passchijntgen de Clerck malcanderen daerop nader hadden verstaen, vervolgens te samen waeren 
versproocken dat de voors. huysinge ende thuyn met haer aencleven sulcxs ende gelyck die publijckelycke 
te coop geleyt ende opgeveijlt was, soude werden aengenomen by de voors. Pieter de Clerck, gelyck hij 
die alsnoch aenneempt by dese, voor hem ende sijne erve in volle ende absoluijte eygendom, voor de 
somme van 6.800 carolusguldens, omme voortaen te syn ende te blyven syn vry eijgen goet ende ten allen 
tijden daervan te mogen disponeren naer sijn goetduncken ende welgevallen,  ende gelyck van eerder syn 
vry propre, want de voors. Jan de Keyser ende Willem van der Kindert beyde nomine uxorum opentlyck 
bekenden dat henluyden noch te samen nochte yemant van haer alsnu daer aen nyets meer competeerde 
ende mitsdien voor haer ende haere erven aen de voors. Pieter de Clerck huerluijden swager mitsdesen 
overgeven cedereren ende transporteren alle tgeene henluyden te samen ende yder van haer int bysonder 
voor dato daer aen mach hebben toebehoort, sonder aen de selve yets meer te behouden [...] 

 
566. [147, fol. 134]: 15 november 1630. Accoord tussen Joost van Bronckhorst ter ene en Augustijn 

Cloribus, Abraham Vleming, Henrick Westens, Christiaen Anthony, Hans Bailly, Gijsbertus Melchior 
Appelman en Lucas de Clercq, als lasthebber van Janneke van Steenkiste, zijn schoonmoeder, Carel 
Messchaert, Jan Jansz de Witte, Lodewyck Messchaert, Andries van den Broecke, Abraham Ampe en 
Cathelyna Ampe, als crediteuren van de eerste comparant ter andere zijde. 

 
567.  [147, fol. 360]: 15 nov. 1630. Joost van Bronchorst ter ene, en Abraham Vlaming, Henrick 

Vestens, Christiaen Anthony, Hans Bailly, Gijsbertus Melchior Appelman, curators over de boedel van 
Joris Paescheson, en Lucas de Clerck, als last hebbende van Janneke van Steenkiste, zijn schoonmoeder, 
mitsgaders Caerle Messchaert, Jan Jansz de Witte, Lodewijck Messchaert, Andries van den Broecke, 
Abraham Ampe en Cathelyne Ampe, allen mede crediteuren en schuldeisers van de voors. Joost van 
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Bronchorst, zo voor haar zelf als mede in naam en van wege de verdere crediteuren van voorn. Joost, ter 
andere zijde.  

 
568. [149, fol. 54vo]: 2 september 1636.  Levijna de Clercq, wed. Abraham Ampe, machtigt D. Gerrit de 

Rode, procureur voor de hooge ende Provinciale Raede in Hollant, thoonder dese lettre, in omnibus ad 
lites, ende spetialyck op ende jegens de kinderen ende erffgenaemen van sal: Agatha van Pollenberch, 
aengaende de questie van de bleyckerye ende lande gelegen in Bennebroeck, in de banne van Heemstede, 
ende alle anderen daermede sy comparante nu ter tyt alrede [...] uytstaende heeft ende naer als noch 
soude mogen gecrygen [...] 

 
569.  [149, fol. 108]: 7 aug. 1637. Clara van Middeldonck, laatst weduwe van zal. Jan de Grave, geeft 

volmacht aan haar zwager Bastiaen van de Rijpe, om her en der diverse schulden voor haar te innen. 
 
570.  [149, fol. 138vo]: 30 maart 1638. Lucas van Beeck, als getrouwd met Christijntgen van 

Steenkiste, Maeijcke van Steenkiste, wed. van Hendrick van Beeck, Bartel en Geertruijt van Brienen, 
beiden mondige kinderen van zla. Janneke van Steenkiste, elk voor henzelf, mitsgaders Jan van Brienen, 
brouwer, de voorn. Bartel van Brienen en Lambert Thuenisz, moutmaker, als door de weesmeesters dezer 
stad geautoriseerde voogden over Rutger en Henricx van Brienen, nog onmondige mede kinderen van 
Janneke van Steenkiste voornoemd, benevens Gerrit Jans, distilateur, mede geordoneerde vood over 
Pieter en Janneken, onmonidge kinderen van zal. Pieter van Steenkiste de Jonge, verwekt bij Adriaentgen 
Noppen, alle mede kinderen, kindskinderen van zal. Janneke Caerle, in haar tijd weduwe van wijlen 
Pieter van Steenkiste de oude, hebben in hun kwaliteit machtig gemaakt Lucas de Clerck en de voorn. 
Gerrit Jansz, distilateur, om in hun constituants aller naam voor de schepenen dezer stad, of elders 
wanneer nodig, te transporteren en over te dragen ten behoeve van de respectieve kopers de huis met erve, 
en andere vervreemde goederen, door de voorn. Janneken de Caerle met haar dood ontruimd en 
achtergelaten, en voorts om schulden aan het sterfhuis te innen, en dergelijke. 

 
571. [149, fol. 180]: 10 februari 1639.    Lucas van Beeck ende Lucas de Clercq machtigen Jacob Vileers, 

procureur voor de Hoge en Provinciale Raad van Holland, om jegens de erffgenaemen van saliger 
Anthony Moens, in syn leven coopman tot Amsterdam ende alle andere daermede syluyden constituanten 
nu alrede doen ende uytstaende hebben, ende nocmaels soude mogen gecrygen [...] 

 
572. [149, fol. 239vo]: 1640.   Lucas de Clercq, voor hemzelf en voor zijn zwager Lucas 

van Beeck, machtigt Dirck van Cattenburch, fourier te ‘s Hertogenbosch, om te vorderen van Jasper 
Pouwels, die verhuist is naar ‘s Hertogenbosch, een bedrag van 1.025 carolusguldens, die hy hen schuldig 
is uyt saecke van geaccordeerde ende geliquideerde penningenen. 

 
573. [149, fol. 251vo]: 20 juli 1640.  Comp. Pieter de Clercq, machtigt Jacques de Bats, 

coopman woonende binnen der Stadt Amsterdam, thoonder dese lettre, spetialyck om uyt syn constinuants 
naam [...] te manen, eyschen ende in te vorderen van den nagelaten boel van za: Vroutgen en Trijntgen 
Thijssen, dochteren, gesusters, in haerlyden leven gewoont hebbende op den Eylande van Vlielant, in 
voldoeninge ende betaelinge van alsulcke 156.8.12 carolusguldens als hem constituant ter saecke van 
geleverde winckelwaeren ende als rest van meerdere somme noch syn competerende [..] 

 
574. [149, fol. 349vo]: 24 april 1642. Verklaring van Jan Lubberts Bus, op verzoek van Lucas de Clercq, 

over zeker persoon die een huis wilde huren voor een adellijke dame, gevlucht uit Vlaanderen. 
 
 Ter instantie ende versoeck van Lucas de Clercq, coopman ende innewoonende poorter hier ter Stede. 

Comp. [...] d’eersame Jan Lubberts Bus, coopman ende poorter binnen Haerlem, oudt omtrent 50 jaeren, 
rechtelycke verdaecht synde, omme de waerheyt getuygenisse te geven, Ende heeft by syne manne 
waerheyt ende waere woorden in plaetse van gestaeffde eede ten versoecke alsboven verclaert, getuycht 
ende geassirueert waerachtich te wesen, dat in de voorleden weecke naer syn beste onthout woensdaech, 
tsyne huyse gecomen es sulcke mans persoon met een knecht by hem, aen hem getuyge te kennen gevende, 
dat hy alhier tot Haerlem gecomen was omme voor sekere vrouwe, die hy seyde, mits de Troubles in 
Vlaenderen van daer gevlucht te syn, wesende een madame van groote adel ende aensien, in huyere te 
becomen seeckere aensienlycke plaetse ende wooninge [alsoo sy gaet in de Cramen ......?], vraegende aen 
hem getuyge off hy hem daertoe geene gelegentheyt en wist aen te wijsen ende naer eenige propoosen 
mette anderen dien aengaende gehouden, dat hy getuyge hem eyndelyck opdeede de wooninge off 
hoffstede van de producent, leggende aent eynde van de Cleverlaen, twelck by de selve persoon 
aengehoort synde, dat die hem getuyge verders versocht omme met hem yemant te willen seynden ten 
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eynde deselve plaetse eens te besichtigen, daertoe hy getuyge hem selffs liet gebruycken, ende daer 
gecomen synde vonden aldaer de voors. Lucas de Clercq, wijens dienaer de gantsche gelegentheyt 
verthoonde, seggende den selve mans persoon dat de plaetse nijet wel onbequaem, maer dat de huysinge 
cleyn was ende dat insonderheyt de kelder wel vant groote [.....?] was, alsoo me-vrouwe voor de welcke 
hy het soude huyren, heel off ten minste een half last bier teffens soude moeten inleggen, nyettemin dat de 
saekce nopende de huijre van de voors. plaetse eyntelyck soo ver quam datter tusschen deselve persoon 
ende Lucas de Clercq van den prijse gesproken, loff ende bodt gedaen werde, namentlyck op de iterative 
voorgaende verclaeringe van deselve manspersoon dat het nyet en was voor hem daerop te woonen, maer 
voor me-vrouwe, te weten mevrouwe off madame die uyt Vlaenderen gevlucht quam, dat mede deselve 
huijre aldaer nyet kunnen getroffen werden, hy getuyge noch deselve dach mette voors. manspersoon 
ende op desselfs versoeck hier in Stadt, ten huyse ende by de voors. Lucas de Clercq sich vervoecht heeft, 
ende eyntelycke naer wel propoosen over ende weder, door intercessie ende tusschenspreecken van hem 
getuyge geaccordeert werde huijre op 400 carolusguldens int jaer, ende den tyt voor een jaer, ende het 
tweede jaer tot optie van me-vrouw waervan soo dadelyck by de voors. Lucas de Clercq een memoryke by 
provisie werde gemaeckt tot dien eynde soo wanneer me-vrouwe de huyre soude comen dat men alsdan 
soude maecken huijrecedulle in forma ende die naer behooren teyckenen, bedinghende deselve 
manspersoon oock daerbeneffens soo wanneer me-vrouw de plaetse soude hebben besichticht dat haer 
die nyet aen en stondt, dat zij alsdan aen de huijre nyet gehouden soude sijn,  Verclaert voorts hy getuyge 
datter tusschen hem ende den selve manspersoon noch veele andere propoosen aengaende dese saecke 
geweest ende gevallen sijn, allen men quam tot het sluyten van de voors. huyre, ende dat de selve altyt 
daer op liepen, datte huyringe soude geschieden voor soodanige vrouwe off madame als nu meermaels es 
verhaelt ende geensints van voor hem te bewoonen, gelyck hy getuyge dienvolgens oock seer wel weet, 
dat de voors. Lucas de Clercq syne voors. hoffstede ende wooninghe aende voors. manspersoon nyet en 
heeft in syn prive naem, maer voor reekeninge van mevrouwe off madame die hij by naeme noemde, 
sonder daer by te seggen dat hem syn huysvrouwe was, wel [min?] datte selve by hem swangbaer off 
bevrucht gingh.   Twelck hy getuyge presenteert gestant te doen [...] 

 
575.  [149, fol. 350-350vo]: 24 april 1642.  Matthijs Aerts van Rijthoven, koopman hier ter stede, oud 

omtrent 47 jaar, verklaart ten verzoeke van Lucas de Clerck, dat voorgaande week zekere manspersoon, 
die hij getuige verstaat of weet genaamd te wezen jonkheer Van der Straten, bij hem gekomen is, en met 
hem ... bezichtigd heeft het huis van Bartolotti,36 staande alhier binnen Haarlem, in de Batteljorisstraat, 
van het welk hem deposant, nopende de verhuring de directie gegeven is, met verklaring dat hij hier was 
gekomen om een bekwaam huis te huren, niet voor hemzelf, maar voor zekere 'groote madame ofte 
vrouwe' die uit Brabant of Vlaanderen gevlucht was en zo wanneer dezelve vrouw hier te Haarlem 
gekomen zou zijn, de plaats bezichtigd zou hebben, en dat wanneer haar die aanstond, dat alsdan met haar 
voorts contracten zouden worden gesloten. 

 
576. [150, fol. ---]: 6 oktober 1645.  Dispositie Lucas de Clercq en Adriaantje de Keyser, 

echtelieden; hij benoemt tot voogden over zijn kinderen: Jacques de Clercq zijn broeder en Pieter 
Grijspeert37 sijn goede vrient. 

 
577. [150, fol. 479]: 15 juni 1652.  Lucas de Clercq machtigt als lasthebber van Trijntie 

Keysers, weduwe van Jasper Jansz Cool, wonende tot Rotterdam, zijn dienaar Jacob [Elias?] om zich naar 
Rotterdam te vervoegen en aldaar ten behoeve van Jannetje Jansdr., weduwe van Leendert Cornelisz  
Keyser te transporteren alle schulden die spruitende zijn uit geleverde winkelwaren. 

 
578. [153, fol. 48vo]: 28 augustus 1640. Inventaris ende Specificatie van de naervolgende imboel ende 

huijsraet, toebehoorende Sr. Lucas de Clerck, coopman binnen deser Stadt ende Wijlen P(F)erijntgen van 
Steenkiste , sijne overleden huijsvrouw, sulcxs de selve Perijntge die metter doot ontruijmt ende 
achtergelaten heeft, ende op t versoeck van den voors. Lucas de Clerck, bij Saertgen, Cornelis ende 
Theunisgen henricxs gesworen prijseerders deser stede, getaxeert, ende ten prijse gestelt zijn. Sulcxs, 
ende gelijck achter ijder partije, aengeteijcken staet. [...] 

 

 
36 Willem van den Heuvel, later genaamd: Guillielmo Bartolotti (1560-1634), woonde in 1590 te Hamburg, in 1602 te Emden, 
vervolgens te Haarlem in de Barteljorisstraat en uiteindelijk vanaf 1608 te Amsterdam, waar hij in 1615 aan de Herengracht het 
bekende Huis van Bartolotti bouwde. 
37 Pieter Grijspeert (1592-1657), een neef van Passchijntgen Grijspeert, wed. Jacques de Clercq, was van ongeveer 1625 tot 1655 
een vooraanstaand leraar bij de Vereenigde Vlaamsche, Friese en Hoogduitsche Doopsgezinden, in ‘t Block aan het Klein Heiligland 
te Haarlem. Zie voor hem: De Bie en Loosjes, Biografisch Woordenboek van de Protestantse Godsgeleerden in Nederland, dl. .., p. 
380-81. 
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 (Hieronder volgt een extract, dat slechts enkele, de meest interessante en kostbare, van de ruim 280 
getaxeerde stukken vermeldt.) 
 

Int voorhuys: 
 
Een yseren balance, mette schaelen ende t gewicht daer toe behoorende, t samen op £ 80 
 

In de camer achter t voorhuys 
 

Een eycke kevye, op       £ 35 
Een achtkante ebben spiegel, op      £ 5 
Een bedde met een peulu, op      £ 72 
Negen en vijftich pondt tin tot 10 stuij. het pondt, compt    £ 29.10 
Een lantschapgen van Molijn, in ebbe lijst, op     £ 24 
Een schilderije, met een Swan daarin, op     £ 10 
Een keucken schilderije, op      £ 10 
Een bloempot, op        £ 30 
Een lantscap, in eycken lijst, op      £ 10 
Vijff printgens, ofte tafereeltgens soo mette pen, als anders, t samen op  £ 22 
Twee drijekante silvere soutvaten wegende t samen vijerentseventich  
 loot acht engels tot dertich stuij. het loot, compt    £ 112.4 
Drije silveren bierbekers wegende t samen ses ensestich loot, vijf engels, 
 ten prijse als vooren, compt      £ 99.15 
Noch een silver soutvat, weecht veertich loot, compt    £ 21 
Twee proeffschaeltgens wegende t samen thien loot, compt   £ 15 
Achtien silveren lepels, t samen wegende vijfftich loot vijf engels, compt  £ 75.15 
Een silveren kinder klater, mette kettingh daer inne, weecht samen  
 ses loot vijff engels, compt      £ 9.15 
 

In de achter camer 
 
Een trecktafel, op       £ 30 
Een eycke banck, op       £ 4.10 
Een schilderije fruitmant, op      £ 8 
Een lantschap van Bleecker, op      £ 14 
Een zeestrant, op        £ 9 
Een bancket, op        £ 6 
Een vrouwe Troigne, op       £ 5 
Een lantschapge, op       £ 14 
Noch een stuck schilderije, mede op      £ 14 
Een scheepgen, op       £ 2.10 
Een gesangh, op        £ 3 
 

In de Gangh 
 
Een schoerketel, op       £ 6 
Een vleijsketel, mede op       £ 6 
Een groote vischketel, op       £ 3.10 
Noch een vischketel, op       £ 2.15 
Twee eijer pannetgens met coper potgen, t samen op    £ 3 
Acht porceleijne schotels met thien Sausien, t samen op    £ 20 
Een slaepbanck, op       £ 5 
Een tonne stoel, op       st. 30 
Een braetspit, met sijn toebehooren, op     £ 3 
Een haertijser, op       £ 3.10 
Twee schilderijtgens, t samen op      £ 2 
Twee taertpannen, t samen op      £ 2 
 

Op t Comptoir 
 
Aen porcelijn        £ 7 
Een ijsere kachelstoof, op       £ 40 
Een eijcken kasgen       £ 15 
Twaalf stucks schilderijen, t samen op     £ 20 
 

Op de voorsolder 
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Aen het bedde, lakens, dekens ende kussens, t samen     £ 36 
Seven witte kisten, t samen op      £ 20 
Vuijl ende ongewasschen lijwaet      nihil 
Een schilderij op        £ 3 
[Grote hoeveelheden nije lijwaet, in totaal ruim 280 ellen, voor een waarde van ca.  £ 240] 
 

Op t cleijn boven camertge 
 
Een bedde met laeckens, cussens ende dekens, t samen op   £ 65 
Een schabelle banck, op       £ 4 
Twee wiegen, t samen op       £ 8 
Acht stucken schilderijen, t samen op      £ 12 
 

 
Buyten op de Hofstede genaempt Clerck en Beeck 

 

(dit wel in het geheel weergegeven) 
 
Een bedde ende peuluwe op      £ 50 
De deeckens mette laeckens ende spreije t samen op    £ 29 
Twee gordijnen mette cleetgens t samen op     £ 14 
Een Leninghbanck, op       £ 12 
Een trecktafel, op       £ 13 
Vyer tapijten kussens, t samen op      £ 25 
Twee andere kussens, op       £ 3 
Een stoel met laecken becleet, op      £ 8 
Twee stoeltgens t samen op       £ 2.10 
Een spiegel, op        £ 5 
Drije porcelijne schotels, t samen op      £ 7 
Een stuck schilderij, op       £ 18 
Een stuck van Kerry Bley, mede op      £ 18 
Een prins, op        £ 4 
Twee caerten, t samen op       £ 3 
Een poëtgen        £ 4  

 
 [Inventaris van de inboedel van Lucas de Clercq, in zijn huis aan het Spaarne, hoek Berkenrode-steeg en 

in het landhuis op de buitenplaats Clercq-en-Beeck.] 
 
 
 Notaris Willem Crousen de Jonge  [inv.nrs. 155 t/m 159 (1629-1639)] 
 
579. [156, fol. 62]: 14 juni 1631.  Frans Jansz Verheus, bleker onder Aelbertsbergh, draagt 

over een opstal en blekerij c.s. aan de weduwe van Pieter van Steenkiste, Gijsbrecht Melchior Appelman 
en Lucas de Clercq.  Getuige: Hans Plovier. 

 
580. [156, fol. 94]: 16 augustus 1631. Lucas van Beeck en Lucas de Clercq machtigen Heyndrick van 

Beeck, wonende te Emmerich, om uit hun naam te vorderen en te ontvangen alle soodanige somme ende 
van soodanige persoonen als henluyden syn competeerende, volgende de memorie geconstitueerde 
hiernevens gesonden, geene uytgesondert [...] 

 
581. [156, fol. 103-104]: 5 september 1631.  Lucas de Clercq en Mr. Gijsbrecht Melchior 

Appelman huren twee bleekvelden in de banne van Aelbertsberg. 
 
 Comp. [...] Jacob Willemsz, schepen van Overveen, Aelbertsberch ende Tetrode, verhuyrder ter eenre 

ende Mr. Gijsbrecht Melchior Appelman ende Lucas de Clercq, als actie ende transport hebbende van 
Frans Jansz, volgens alias lange Frans (?), deselve transporte gepasseert voor den Notaris Wouter 
Crousen de Jonge [...] 14 Juni 1631, huyrders ter andere zijde, ende dat in plaetse de cooper soude 
mogen blijven van de [..erfstall?] van bleyckerye van de voors. Frans Jansz Verheus, ende bekende hij 
Jacob Willemsz, verhuyrt te hebben ende den voors. Appelman en de Clercq gehuurt te hebben [...] een 
bleyckerye te weeten twee velden, het groot ende het noorder velt, streckende van de sloodt aen de 
verhuyrders werff oostwaerts, tot aende sloodt van de bovenweydt, loopende suydt ende noordt gelegen in 
de voors. banne van Aelbertsberch. Den allen schynen de voors. velden by de voors. Frans Jansz laetst 
gebruyckt te zijn geweest ende dat voor de somme van £ 125 tot 40 groten vlaems jaerlycks [...] voor den 
tyt van seven achtereenvolgende jaeren.    



Noord-Hollands Archief 

- 161 - 

 Waarna nog een lijst van huurcondities volgt, o.a.: 
- de huurders mogen de vaart gebruiken om met de schuit te laten halen en brengen, zoals zij over de 
wegen en paden, door de ‘notwech’ doen zullen, alles tot onderhoudinge van de bleyck 
- het dreggen en modderen zal moeten geschieden vanaf het land van de verhuurder en de huurders 
moeten onderhouden de wateringen van de bleek. 
- de verhuurder zal gehouden wezen boven een hek op de dam te plaatsen, waartegen de huurders 
gehouden zullen zijn om beneden een hek te houden, opdat de beesten niet op de velden zullen komen. 
- de huurders zullen geen paarden mogen houden op het veld. 
Getuigen: Gerrit Bastiaensz van Hout en Hans Plovier. 

 
 
 Notaris Jacob Steyn  [inv.nrs. 160 t/m 163 (1632-1661)] 
 
582. [160, fol. 120]: 16 december 1633. David Vercruysse verklaart een som schuldig te zijn aan Lucas de 

Clercq, spruitende uit het bleekloon van garens. 
 
 Comp. Davit Vercruysse wonende tot Amsterdam ende bekende wel ende deuchdelick schuldich te wesen 

Sr. Lucas de Clercq, ascoper, de somme van 1.460.12 carolusguldens, spruitende ter zake van bleijckloon 
van garen, verdient by de naervolgende personen, als by Jacob Jorisz 195.-, Hans Willemsz 265.12 ende 
Anna Olivier 1.000.- gls. ter goede rekening, als blijcken zal by de rekening tusschen de voors. Anna ende 
hem Vercruysse alsmede te doen, volgende de assignatie die de voorn. de Clercq van de voors. 
personende es hebbende, welcke voors. somme de voors. Vercruysse beloofde ende aennam te betaelen 
toecomende S. Johannesdach ofte de 24 Juny 1635 precijs,  Daeronder de voors. Vercruysse specialyck 
verbinnende ende als pant metter minne in handen van de voors. de Clercq was stellende seeckere 3 
cuijpen twijn, daervan Allert Pietersz twijnder 2 kuijpen es hebbende ende noch een kuijpe twijn onder 
Hans Willemsz, bleycker berustende, welcke 2 kuijpen tot Anna en Jacob voors. alsnoch van bleycken 
gebracht sullen werden.  Getuigen: Jan Lubberts Bus, coopman en Hans Willemsz van Leerberghe. 

 Naschrift: dat Jan Lubberts Bus hen verclaert borge te stellen datte voors. 2 kuijpen twijn op de 
respective bleycken sullen gebracht werde om te bleken. 

 
583. [160, fol. 121]: 16 december 1633. Gelijke acte als boven, waarin David Vercruysse verklaart schuldig 

te zijn aan Lucas de Clercq een som van 1.400 carolusguldens voor bleekloon, doch nu verdeelt als volgt:  
Anna Oliviers 890.- en Hans Willems 510.- 

 
584. [160, fol. 135]: 17 januari 1634. Verklaring van Lucas de Clercq en Lucas van Beeck, schoonzonen 

van wijlen Janneke Caerle, ten verzoeke van Jan van Brienen, brouwer in de brouwerij Het Dubbele 
Anker binnen Haarlem en Frederik Crol, koopman tot Harlingen, als voogd van vaderlijke zijde over de 
nagelaten weeskinderen van Hendrik van Brienen, in zijn leven medebrouwer te Haarlem en Janneke van 
Steenkiste, beide overleden.  Verklaren ondermeer dat zij niet anders weten dan dat de inventaris bij 
haerlieder voors. schoonmoeder gelevert deugdelijk en oprecht is, dat daarin niets vergeten is of ter 
kwade trouw achter de hand gehouden. 

 
585. [160, fol. 209]: 25 november 1634. Janneke Caerle, weduwe van Pieter van Steenkiste, geassisteert met 

Lucas de Clercq haer swager als haer gecooren voocht in dese, ter ene en Michiel Vereecken, bleycker in 
de banne van Aelbertsberch ter andere zijde, zijn in minne en vrientschap overeengekomen dat 
Vereecken al zulke 1.888 carolusguldens als hij de weduwe van Steenkiste schuldig is over rest van 
bleycke ende lanthuyre zal voldoen en betalen binnen een bepaalde termijn. 

 
586. [160, fol. 286]: 28 januari 1636. Lucas de Clercq en Lucas van Beeck, coopluyden van assche binnen 

deser Stadt als procuratie hebbende van d’eersame Janneke Carels, wed. van wijlen Pieter van 
Steenkiste, haerlieder schoonmoeder [conform acte notaris Jacob van Benning, 15 april 1633] 
verclaerden in dier qualite, wel ende wettelyck te substitueren ende in haere stede te stellen [...] 
d’eersame Jan [onleesbaar] tot Campen, spetialyck omme uyt hande van de erfgenamen van Adriaen 
Johansz, in zijn leven bleker tot Campen, te innen [...] soodanige £ 169.10 als de voors. haerlieder 
substituanten schoonmoeder noch is competerende over geleverde as [...]. 

 
587. [162, fol. 36]: 11 november 1633.  Testament Janneke de Caerle, wed. Pieter van Steenkiste. Legaten 

aan o.m. Lucas de Clercq en de kinderen die hij heeft verwekt bij Ferijntge van Steenkiste. 
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588.  [162, fol. 416vo]: 10 dec. 1644. Sebastiaen van de Rijpe, koopman binnen deze stad, administratie en 
ontvangst hebbende van de penningen wegens de verkochte koopmanschappen van zaliger Jan de Grave, 
in zijn leven garenkoopman, machtigt Tieleman Roosterman, koopman alhier, om uit uit naam van de 
curateurs van de desolate boedel van Pieter van der Leye en Pieter de Wandelaer, in mindering van 470 
guldens, die de voorn. Jan de Grave nocht hiervan competeerde. Ondertekent Bastiaen van de Rijpe. 

 
 
 Notaris Jacob van Bosvelt  [inv.nrs. 164 t/m 171 (1634-1645)] 
 
589. [164, fol. 56]: 20 maart 1635.  Verklaring over een partij twijngaren van David 

Vercruysse, berustende onder Lucas de Clercq en Janneke de Chaerle, wed. Pieter (!) van Steenkiste. 
 
 Jan Lubberts Bus ende Stoffel van Beringe, coopluyden binnen deser Stadt, ende hebben ten versoucke 

van Davit van de Cruyce, coopman wonende tot Amsterdam by waere woorden in plaetse van eede 
verclaert [...] dat sy getuygen nu eenige dage geleden reden hebbende met Lucas van Beeck, ascoper 
wonende tot Amsterdam, doen der tijt wesende ten huyse van Lucas de Clerck, medeascoper binnen 
Haerlem woonachtich, onder andere propoosten die sy met d’voors. van Beeck hadden hem hebben 
hooren seggen dat de twijn die d’selve van Beeck hen deposanten te voorseyde tyden toonde ende onder 
de Clerck ende Janneke de Caerle, weduwe van wijlen Michiel (sic) van Steenkiste berustende, was de 
twijn die de requirant toequam sonder dat yemant anders daer op iets hadde te pretenderen ofte eysschen 
als wij van Beeck en de Clerck alleen. Ende dat sy van de requirant met geen partijkens begeerde betaelt 
te syn, maer dat syluyden haer [achtenoesen ?] volgens haer obligatien seffens ende t’eenemael begeerde 
te hebben oft soude t’selve eerstdaechs vercopen, om alsoo een eynde va haere saecke te crijgen ende by 
mancquemant vandien liever daer van niet met alles hadde t’ontfangen. Verclaerden mede dat sy 
getuygen d’voors. van Beeck te selve tyde gevraecht synde off hy niet te vreede soude wesen dat de 
requirant soo nu soo dan eenige partijkens gaeren van 300 tot 800 guldens toe teffens quam haelen, mits 
dat men hem neffens t’haelen gelt tot affcortinge soude geven, maer dat hy alsvooren verhaelt is tselve 
heeft affgeslaegen, ende syn gelt te gelyck begeerde te hebben, al soude hy niet met alles daer af crygen 
[...] 

 
591. [164, fol. 70]: 20 april 1635. Accoord in de kwestie tussen Lucas de Clercq en David Vercruysse. 
 
 Compareerde [...] Lucas van Beeck als procuratie hebbende van Lucas de Clercq ter ene en Lenert 

Michielsz Casteleyn, Lieven van der Mersch, Andries de Busscher als by dese de saecke ende processe 
voor heeren schepenen tegens Davit van de Cruyce huerluyder swager, in dier qualiteyt ter andere sijde, 
ende verklaeren door tusschenspreecke van Guillaume de Witte, Jan Cornelisz Michel ende Abraham van 
Casele, allen cooplieden binnen dese Stadt woonachtich [...] veraccordeert te syn in maniere als hier naer 
volcht [...] 
- Lucas van Beeck geeft, voor Lucas de Clercq, aan Lenart Michielsz Casteleyn c.s. alle recht ende actie 
als Lucas de Clercq op hem  van de Cruyce eenigsints sou mogen hebben gecompeteert 
- Lucas van Beeck levert aan dezelfde Lenart Michielsz Casteleyn c.s. soodanige garens en twijn als 
onder de voorseyde de Clercq zijn berustende ende de voors. Davit van de Cruyce toebehoren, ende dat 
goet ende wel geconditioneert, tot oordeel van de voors. arbiters, mits dat de voors. Lenert Michielsz 
Casteleyn c.s. te samen en d’een voor allen [..] daer en tegen sullen gehouden zijn aende voors. Lucas 
van Beeck, qualite qua supra te betaelen vrij costeloos ende schadeloos de somme van 2.400 
carolusguldens, en wel de ene helft van het bedrag in eens, de andere helft binnen negen maanden. 
- David van de Cruyce blijft debiteur bij Lucas de Clercq voor een bedrag van 469.12.- carolusguldens. 

 
592. [164, fol. 107]: 16 mei 1635.  Insinuatie ten verzoeke van Lucas de Clercq aan ene heer 

Arent Pietersz. Brugman, die twee paarden van De Clercq heeft gekocht, doch deze niet volgens afspraak 
bij hem heeft opgehaald: 

 
 Notaris heeft zich ten verzoeke van Lucas de Clercq vervoegd aan het adres van Arent Pietersz Brugman 

jegenwoordig alhier ter stede gearresteert ende [heeft] uyt naeme ende van wege alsboven geinsinueert 
dat hy de twee paerden die hy van den insinuant heeft gecocht voor de somme van £ 40 vlaems contant 
datelicken nae hem sal nemen mits de penninge daer vooren belooft betaelende, alsoo den tyt van 
leverantie nu al negen dagen es verstreecken. Ende by langer vertreck ende uytstel vandien protesteert hy 
Insinuant van allen costen schade ende interesten die hy alrede deur t’houden van de voors. paerden 
geleden heeft off noch naemaels soude moge comen te lyden. En hij zal ze ook op last en kosten van de 
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geinsinueerde laten staan tot hij de penningen heeft ontvangen. Waarop de geinsinueerd antwoord: ik 
hoor en zie. 

 
593. [164, fol. 108]: 16 mei 1635.  Verklaring van enkele heren die getuige waren van de koop 

van twee paarden van Lucas de Clercq door Arent Pietersz Brugman. 
 
 Compareerde [...] Pieter Gerrits de Clerck, garencoker, wonende  buyten de Sijlpoort deser Stadt, oudt 

47 jaar, ende Jacob Pieters Saelmaker, binnen der selver Stadt woonachtich, oud 40 jaere, ende hebben 
by hunne manne waerheyt in plaetse van eede ter instantie ende versoucke van Lucas de Clercq ascoper 
[...] verclaert [...] dat geleden omtrent vier weecken sonder begrip van de juiste dach sy deposanten 
geweest syn ter herberge van Roelant van Clarenbeecq, waert in de Valck, alwaer daer mede present was 
de requirant, met Arent Pietersz Brugmans, ende gehoort ende gesien hebben dat de voors. Brugmans 
van de requirant finalicken ten selve tyde heeft gecocht twee paerden voor den somme van £ 40 vlaems 
contant mits dat de requirant de paerden wel geconditioneert soude moeten houden ende doen maendach 
aencomende noch veertien daegen op syn costen soude onderhouden, daerop sy deposanten met meer 
andere personen die daer by waeren wijncoop hebben helpen drincken [...] Getuigen: David de Caluwe, 
askoper en Pieter Vereecken, garenkoker. 

 
594. [166, fol. 125]: 11 april 1637.  Mutueel testament Jacques de Clercq en d’eersame 

Jonckvrouw Elsgen Moens. 
 
595. [166, fol. 351]: 7 oktober 1637. Op verzoek van Cornelis Bol, koopman te Haarlem, heeft de notaris 

zich vervoegd aan het adres van Jacques de Clercq en aan hem versocht betalinge en voldoeninge op de 
tijt in de wisselbrief geaccumineert van de somme 1.000 carolus guldens volgens seeckere 
geincorpereerde wisselbrief luydende van ware woorden als volgt,  a Paris le 19 septembre 1637, £ 
1.000, monsieur a vingt jours de vende vous payeres par cette premiere lettre de change au sr. Cornelis 
Bol d’Haerlem ou a son ordre la somme de mille livre tournois po: valleur d’Iceluy auqel fairer honneur 
de mettres au compte e vostre servante Renee Barbier, veufue de seu Claude Niceron, monsieur Jacques 
de Clercq, marchand a Harlem, daerop de voors. Jacques de Clercq mij Notaris ter antwoorde gaff dat 
de voors. duysent gls. bij of vanwege d’eersame Livine Ampe, weduwe van  wijlen Abraham Ampe, in zijn 
leven coopman binnen deser Stadt over hem waren gearresteert, ende over sulcx d’selve niet en conde 
tellen ende vertaelen, waerover ick Notaris uutten naeme al ..... tegens d’voors. Jacques de Clercq hebbe 
geprotesteert ende protesteer bij desen van wissel ende het wissel mitsgaders allen costen, schaden ende 
Interesse die den Insinuant daerdoor alrede geleden heeft ende naer dese sal comen te lijden, omme 
t’selve te verhaelen daer ende alsoo ‘t de Insinuant [.....?] vinden ende goetduncken sal,  waer Insinuant 
versocht heeft dese acte tot Haerlem gepasseert, in presentie van Jan Jansen ende Berent van Ven, 
inwoonders deser Stadt, als getuygen. 

 
596. [167, fol. 80]: 14 februari 1639. Elske Moens machtigt haar echtgenoot Jacques de Clercq, om in de 

regeling van de nalatenschap van haar vader Antonio Moens te accorderen naar zijn goeddunken. 
 
 Comp. [...] d’eerbare Elsken Moens huysvrouwe van d’eersame Jacques de Clercq, coopman binnen 

deser Stadt, medeerffgename van sa: Anthony Moens in zijn leven coopman tot Amsterdam, haere vader 
Ende verclaerde mitsdesen [...] geconstitueert ende volmachtich gemaeckt te hebben d’voors. Jacques de 
Clercq haeren man, specialyken omme uytte naem ende van wegen haer constituant met ende beneffens 
de verdere Erffgenamen van de voors. Anthony Moens over haere gedeelte van erffenisse op soodanige 
manier te composeren ende accorderen als hem raetsaem duncken sal te behooren.  D’selve saecke oock 
aen onpartijdige advocaat ende mannen te mogen submitteren ende alle acten van compromis ende 
accoorden over willige condemnatie van de hoge rade daervan te verlijden. [Volgt hele tekst die is 
doorgestreept. Daarvoor in de plaats is geschreven:] Heeft oock d’voors. Elsgen Moens geassisteert synde 
met my notario ende ten overstaen van de voors. haeren man, mitsdesen belooft ende overgegeven dat sy 
alles daer inne d’voors. hare man volgens t’accoort mette voors. Erffgenaemen van Anthony Moens te 
maecken sal wesen - gehouden voorde selve haeren man sal voldoen haer daer voren stellende als borgen 
ende principael mette renunchiatie van de benifitien ordinis seu excussiorum [...] oock omme haer in 
gevalle van ‘t voors. accoort d’voors. borch [...] by de Hoge Raet in Hollant te laten condemneren, 
daertoe specialyk geconstitueert ende machtich gemaeckt de E. Claes van Hyveldonck [..] procureur voor 
de voors. Hoge ende Provinciale Rade [...] 

 
597. [167, fol. 161]: 3 mei 1641.  Insinuatie, op verzoek van Livina de Clercq, wed. Abraham Ampe, 

van de nagelaten kinderen van wijlen Nicolaes Rogiersz de Wael, waarover wijlen Abraham Ampe met 
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Marten van den Heuvel en Pieter Boudaen Coerten voogd is geweest. De Clercq wil dat het sterfhuis van 
haar man wordt ontslagen van de voogdij en administratie. 

 
 Op huyden [...] hebbe ick Jacob van Bosvelt, notaris publicq [...] my mette onderschreven getuygen ten 

versoucke van d’eersame Livina de Clercq, weduwe van Abraham Ampe, wonende binnen dese Stadt, 
gevonden ende getransporteert by ende nevens de personen van Juffr. Catalina de Wael, huysvrouw van 
Sr. Jacob Beck wonende tot Leiden ende Sr. Pieter de Leau, gehuwt hebbende Juffr. Margaretha de Wael, 
woonende binnen dese Stadt. Ende d’selve geinsinueert ende aengedient als volcht: 

 Alsoo d’voors. Abraham Ampe neffens Marten van de Heuvel ende Pieter Boudaen Courten voocht is 
geweest over de naergelaten kinderen van wijlen Nicolaes de Wael, vader van de voors. Cataline ende 
Margriete de Wael, Ende dat de rekeningh van de voogdyschap der voors. kinderen ende namentlyck 
vande administratie dye de voors. Abraham Ampe gehadt heeft op de boecken, overgedragen ende oock 
geslooten is tot den tyt dat de voors. Ampe is comen te overlyden ofte in allen gevallen seer lichtelyk can 
geslooten ende gesaldeert werden [...]  Soo ist dat sy Insinuante aen U geinsinueerde gans vrundelick by 
desen es versouckende dat ghylieden de voors. reeckeninge op de boeken oversien hebbende sult gelieven 
te approberen ende by schriftelyke acte het sterfhuys van haer Insinuantes man ontslaen van de voors. 
voochdye ende administratie [...] 

 Daer op de geinsinueerden my notaris ter antwoorde gaven soo wanneer de voochden van de voors. 
kinderen van de voors. Nicolaes de Wael sullen hebben gedaen behoorlycke reeckeninge ende 
contentement van haer voochdyschappe dat sij alsdan tevreden syn behoorlycke quitantie passeren [...] 

 
598. [168, fol. 100-100vo]: 20 februari 1638.  Testament Passchijntge Grijspeert, wed. Jacques 

de Clerck, ziek te bedde liggende. Tot erfgenamen benoemt zij haar vijf kinderen: Lijsbeth, Levijntje, 
Sara, Pieter en Lucas, ieder voor 1/6e deel. Haar zoon Jacques slechts voor de legitieme portie. Wat 
daarboven nog overblijft moet aan diens dochter Geertruyd komen, maar de vader krijgt gedurende zijn 
leven het vruchtgebruik. Opgemaakt ten huize van de testatrice op 't Klein Heiligland. [Blijkt nauwelijks 
meer in staat een handtekening te zetten]. Getuige: Barent Roelofsz Wanscher en Corenlis van der Hulst. 

 
599. [168, fol. 95vo]: 11 augustus 1638.  Jacques de Clercq transporteert aan Barent Roelofsz 

Wanscher alle soodanige manifacturen ende andere coopmanschappen, mitsgaders soodanige 
uuytstaende schulden ende oock alsulcke gelden ende penningen als van hem ‘oude’ Willem Harpertsz, 
coopman tot Amsterdam berustende ende oock uuytstaende sijn, geene manifacturen, uytstaende 
schulden, gelden nochte penningen uytgesondert nochte buyten gehouden. Bekennende hij comparant van 
de voors. transport tot syne contentement voldaen ende betaelt te wesen [...]. Consenterende ende 
overgevende mitsdien dat de voorseide Barent Roelofsz Wanscher met alle t'selve getransporteerde ende 
elicxs andere vandien sal moogen doen ende laeten als met syn eygen, sonder tegenseggen. Ende dat 
onder 't verbant van syne comparants persoon ende goederen tot bedwanck van alle rechten ende 
rechteren [...] 

 
600. [168, fol. 96]: 11 augustus 1638. Jacques de Clercq transporteert aan zijn dochter verschillende 

scheepsvrachten en een obligatie, tot voldoening van haar moederlijk goed. 
 
 Compareerde Jacques de Clercq, coopman binnen dese stad [...] ende bekende mitsdesen te cederen ende 

te transporteren aen ende ten behoeve van Geertruyt de Clercq, syns comparants dochter die hij 
geprocreeert heeft gehad bij Sara van Middeldonck syn overleden huisvrouw, nu out omtrent vyftien 
jaeren, ende dat in voldoeninge van haer moederlicke goederen, alle soodanige cargisoenen, goederen, 
gelden, obligatien, effecten en het procederende als volgt, Eerst seeckere cargisoensmanifacturen op St. 
Christoffel38 per schipper Claes Cornelisz., noch sekere cargisoen bestaende in manifacturen, mede op 
St. Christoffel versonden per Jacob Pietersz. de Jode, in compagnie met Jan Jacobsz. Hop39, noch een 
cargisoen manifacturen in compagnie met Pieter de Clercq ende Jacques de Bats40 cum sociis, mede op 
St. Christoffel per Jacques Davits versonden, noch sekere cargisoen van manifacturen in compagnie met 

 
38 St. Christoffel (tegenwoordig St. Christopher geheten) is een Bovenwinds eilandje in de Kleine Antillen, gelegen onder Saba en 
Eustatius. 
39 Jan Jacobsz. Hop (1617-1639), koopman uit een bekend Amsterdams regentengeslacht, was getrouwd met Susanna Moens, zuster 
van Jacques de Clercq's tweede vrouw Elsken Moens. 
40 Jacques de Bats was getrouwd met Francijntgen Davidts en daarmee een zwager van Pieter de Clercq. 
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Cornelis Bercq41 cum sociis versonden op Brasil per Willem Hendriksz Cop, ende soo wel dat van 't 
voors. cargisoen noch uitstaende is, als 't geen bij de voors. Cornelis Berck al is ontfangen, noch seeckere 
cargisoen manifacturen, berustende onder Gillis de Bisschop, coopman tot Dantzick, in compagnie met 
saliger Anthony Moens, mitsgaders Sara van Tongerloo42 ende Theodorus Munter, noch een cargisoen 
van manifacturen in compagnie met Cornelis van Leeuwen, berustende onder Fransisco de Seynt tot 
Lisbon, noch hondert tachtich carolus guldens aen gelt, die Jan van Tongerloo aan hem comparant over 
coop van vier stucken sijde selpe schuldig es, Ende dan noch seeckere obligatie van veertich hondert 
carolus guldens sprekende ten laste van Francisco van de Vrint, al vervallen de leste december 1637,  
bekennende hij comparant op 't voorschreven getransporteerde elixs vandien geen meer recht, eygendom, 
noch te actie te hebben, als daer van door de de bewysinge van 't voors. kints moederlicke goederen, ofte 
de voldoeninge vandien voldaen te syn, consenterende ende overgevende mitsdien dat de voors. Geertruyt 
de Clercq syne dochter, ofte hare voochden daermede sullen doen als met 't voors. kints vry eygen ende 
dat over 't verbant van syn persoon ende goederen tot bedwanck van alle rechten ende rechteren. Ende 
consenteerde hier van dese actie, die gepasseert is tot Haerlem, ter presentie van [...]. 

 
601. [168, fol. ---]: 2 september 1638. Gillis van Eecke, bleker onder Hillegom, en Frans van Eecke, bleker 

te Overveen, verklaring dat Denys van Hulle, kleermaker, zich had borg gesteld voor een som van 878 
car.gls., waartoe Jan van Eecke op 21 augustus 1638 door schepenen van Haarlem, ten verzoeke van 
Lucas de Clercq en Lucas van Beeck, askopers, was veroordeeld. 

 
602. [168, fol. 122]: 17 september 1638.  Verklaring van Barend Roelofsz Wanscher, als getuige van 

een incident tussen Jacques de Clercq en diens zwager Pieter Moens, betreffende de nalatenschap van 
wijlen hun vader Antonio Moens. 

 
 Compareerde [...] Barent Roelofsz Wanscher, coopman binnen deze stadt, en verclaarde ten behoeve van 

Jacques de Clercq, dat hy getuyge den 25ste dach den voorleden maent Augustus door de dienstmaecht 
van de requirant es ontboden om eens t'syne huyse by Sr. Pieter Moens, soone van saliger Anthony 
Moens, wesende schoonvader van de requirant, te willen comen. Ende hy getuyge daer synde tot 
diversche maelen de voors. Pieter Moens tegens de requirant heeft hooren verhaelen ende aen de selve 
ernstelick versouckte dat hij met syne huyse toch immers (?) tot Amsterdam soude willen comen omme de 
saecke ende questie tusschen de kinderen ende Erffgenamen van de voors. Anthony Moens synde terneder 
te leggen ende daerover oock int vrindelicken te accoordeeren, ingevalle de requirant daertoe conde 
resolveren dat hy in andere gelegentheden weder soude maecken dat hem t'selve tot syne voordele soude 
strecken, twelck de requirant oock aengenomen heeft dat hij tot Amsterdam soude comen ende van 
accoort wel wilde spreecken, gelyck hy getuyge beneffens de requirant eenige dagen daerna oock tot 
Amsterdam es geweest ende aen de verdere Erffgenamen van de voors. Anthony Moens seeckere 
presentatie tot accoort heeft gedaen doch onder conditie, indien sy malcanderen nydt en verstonden dat 
elck in syn goet recht soude wesen en blyven ingeprejudiceert waerop oock es gevolcht dat sy 
malcanderen nydt en hebben connen verstaen ende mitsdien onverrichter saecke gescheyden alsdan oock 
op staende voet de requirant uytter naeme vande Erffgenamen van Anthony Moens door de geswooren 
roedrager [= gerechtsbode] te sterfhuyse van selven Moens gearresteert, Twelck hy getuyge presenteert 
gestant te doen. Actum tot Haerlem, in presentie van Cornelis van der Hulst ende Harcules Pieters, 
inwoonders deser stadt, als getuygen. 

 
603. [168, fol. ---]: 23 september 1638.  Testament van Barent Roelofsz Wanscher, koopman. 

Erfgename: zijn huisvrouw Lijntgen Cornelisdr. van Hemert, met wie hij op 23 december 1633 een 
akoord is aangegaan (notaris Pieter van Suijtwijk (?) te ‘s-Gravenhage); zijn zuster Trijntgen Roelofs 
woont te Delfshaven; Cornelis van der Hulst is een voorzoon van zijn huisvrouw. Tot executeurs van het 
testament zijn aangesteld: Jacques de Clercq en Gillis de Coocker. 

 
604. [168, fol. 180vo]: 29 december 1638. Verklaring van Jacques de Clercq over verkoop van tulpen 

en tulpenbollen aan Cornelis Verdonck te Rotterdam. 
 
 Jacques de Clercq bekende mitsdesen gecedereert ende getransporteert te hebben aen ende ten behoeve 

van de Edelen Cornelis Verdonck, coopman tot Rotterdam, alle soodanige tulipaden ende tulpa bollen als 

 
41 Cornelis Berck, drossaard en rentmeester der grafelijke domeinen van het eiland Westerschelling, was getrouwd met Margriete 
Moens, eveneens een zuster van voornoemde Elsken. Hij stamde uit een voornaam Dordts regentengeslacht; zo was zijn vader 
pensionaris van die stad en getrouwd met Maria de Witt, familie van de beroemde staatsmannen De Witt. 
42 Sara van Tongerloo (1578-1642) was de tweede vrouw van Elsken's vader Antonio Moens, zij was weduwe van Jan Munter. 
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in de Thuijnen van Jan d'Houck ende Guillaume de Witte gelegen buyten Cleyne en Groote Houtpoort 
binnen de vryheyt deser Stadt Haerlem, eenichsints geplant staen, Waervan hy comparant bekende ten 
vollen voldaen ende wel betaelt te wesen de leste penninck metten eersten. Quiteerende de voors. Cornelis 
Verdonck daervan by desen voor nu ende ten eeuwige dagen sonder eenich recht ofte actie daeraen 
meerder te hebben ofte naer desen te sullen pretenderen in eenige wys. Ende consenteerde hiervan 
gemaect ende id. voors. Cornelis Verdonck gelevert te werden een ofte meer acten in somma. Aldus 
gepasseert [...] 

 
605. [168, fol. 181]: 29 december 1638.  Jacques de Clercq bekende mitsdesen gecedereert ende 

getransporteert te hebben aen ende ten behoeve van Livina de Clercq, weduwe van Abraham Ampe, syne 
suster de somma van 1550 carolus guldens tot xl groten Vlaems t'stuck, als Jacob Jorisz, Jan Gillisz, 
Arnout Davitsz, Claes Engelsz, Louris Cousyn, Thobias Voet ende Lieven van Doorn, alle bleyckers 
buyten Haerlem woonachtig, aen hem comparant van geleverde wee-asch schuldig ende ten achtens syn, 
Te weten de voors. Jacob Jorisz. ƒ 400, Jan Gillisz  ƒ 150, Arent Davitsz ƒ 290, Claes Engelsz ƒ 100,  
Louris Cousyn ƒ 200, Thobias Voet ƒ 360 ende Lievens van Doorn ƒ 50  [...]   Getuigen: Barent Roelofsz. 
Wanscher en Cornelis van der Hulst. 

 
606. [168, fol. 189]: 15 januari 1639. Verklaring van vrienden van Jacques de Clercq dat zijn woonhuis 

een deftig ingericht koopmanshuis is. 
 
 Compareerde [..] d'eersame Guillaume de Witte out 49, Jan Cornelisz Richel out 43 ende Cornelis 

Stevensz out 37 oft elixs daer omtrent, alle coopluyden ende inwoonders deser Stadt ende hebben by 
heuren respective manne waerheyt ende ware woorden in plaetse van eede, ten versoucke van d'eersame 
Jacques de Clercq [...] verclaert ende geassirueert warachtich te wesen, dat sy getuygen ende elixs van 
hen, nu eenige jaeren metten voors. requirant goede en familiaire kennisse ende omganck hebben gehadt 
ende noch tegenwoordich hebbende syn, Ende oock syn huys tot ontallicke reysen gefrequenteerd ende 
mitsdien de gelegentheyt soo nu dagelicxs als oock voor desen van syne Imboel ende huysraet welgesien, 
waerdoor sy getuygen in alle rechticheyt verclaeren dat sijn huys van imboel ende huysraet es voorsien 
als een coopmanshuys behoort te wesen, ja soo veel acte meer als tot een Cieraet van een huys behoort. 
Twelck sy getuygen presenteren gestant te doen [...] 

 
607. [168, fol. 191vo]: 21 januari 1639. Compareerde Barent Roelofsz Wanscher als testamentair voogd van 

Geertruyd de Clercq ende verclaerde mitsdesen te constitueren en volmachtich te maecken D. D. Cornelis 
van Hyseldonck, procureur voor de Hooge ende Provinciale Rade in Hollant, thoonder dese lettre, 
spetialyck omme totten naeme ende van wege hem Constituant ende jegens Pieter Moens cum sociis mede 
Erfgenaem van sa: Anthony Moens [...] ende alle andere daer mede hy alrede te doen heeft ende hier 
naermaels oude mogen gecrygen [...] 

 
608. [168, fol. 193]: 23 januari 1639. Verklaring van een jongeman die getuige was van een heftige 

woordenwisseling tussen Jacques de Clercq en Pieter Moens. 
 
 Compareerde Jacob Symonsz, woonende buyten de Cruyspoort, binnen de vryheyt deser Stadt, out 

omtrent 27 jaren ende heeft by syne manne waarheyt ende ware woorden in plaetse van eedt, ten 
versoucke van d'eersame Jacques de Clercq [...], verclaert ende geassirueert warachtich te wesen, dat nu 
veertich daegen geleden Pieter Moens, soon van Anthony Moens saliger, by hem getuyge in de St. Jans 
straat alhier ter stede gecomen es ende metter selve de poorte uutgaende, hij tegens hem getuyge onder 
andere scheltwoorden heeft verhaelt ende ront uuyt verclaert datter noijt grooter Dief was gehangen als 
de requirant was, verclaert voorts hy getuyge dat de voors. Pieter Moens naer dat hy de requirant soo 
uutgescholden had, op hem begeert heeft dat hy t'selve de requirant nydt en soude aanhoren, ‘t welck hy 
getuyge presenteert gestant te doen. Actum tot Haerlem, in presentie van Jan Jansz, cleermaker en Claes 
Augustyns Duyst, inwoonders deser Stadt, als getuygen. 

 
609. [168, fol. 204]: 12 februari 1639. Verklaring van Jacques de Clercq over de verkoop van tulpen, door 

Barent Roelofsz Wanscher aan Pieter Moens. 
 
 Compareerde Jacques de Clercq om getuygenisse te geven ten versoucke van d'eersame Barent Roelofsz 

Wanscher, medecoopman alhier ter stede; verclaert waerachtich te wesen ende hem in goede memorie 
noch seer wel te gedencken, dat hy de requirant beneffens Pieter Moens, syns getuygens swager int laeste 
van de maent January 1637 geweest syn te huyse van hem deposant. Ende alsoo voors. requirant ende 
Pieter Moens daer te vooren seeckeren coopmanschap van bloemen met malcanderen hadden gedaen, 
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daer vooren de voors. Pieter Moens van de requirant soude hebben hondert guldens naer luyt d'obligatie 
by de requirant daer van te behoeven van de voors Moens gepasseert, soo syn de voors. requirant ende 
Moens opnieuw met den andere weer in handelinge van bloemen getreden, ende malcanderen in de prijs 
nydt wel connen verstaen hebben t'selve aen hem getuyge daer voor tot uutsprake heeft verclaert ende de 
cope daer op es geschiet, dat de voors. Moens aen de requirant voor de bloemen soude betalen de somme 
van 350 guldens ende daer en boven noch een rycxdaelder aen syne getuygens meyt ende een rycxdaelder 
aen de koetsier van de voors. Moens, doch onder sulcke conditie, dat de voors. Moens daer aene soude 
mogen corten de hondert guldens van de coopmanschap daer te vooren gedaen. ende dat d'obligatie daer 
van daermede soude te nydt syn, twelck hy presenteert gestant te doen [...] 

 
610. [168, fol. 311vo]: 27 april 1640. Compareerde [..] d'eersame Pieter de Clercq, coopman ende 

ascooper binnen deser Stadt ende bekende voor hem ende syne [.....?] schuldig te wesen d'eersame 
Barent Roelofsz Wanscher als testamentair voocht ende ten behoeve van Catalyntje de Graeff, 
naergelaten dochter van Joost de Graeff ende Maeycken ....... opte den toonder deser d'somme van 1.000 
carolusguldens, spruytende ter saecke van deuchdelicken aengetelde ende bygeleyde penningen te synen 
contentement ontfangen. Dye hy comparant gehouden wert ende mitsdesen aengenomen ende belooft 
heeft .........[...] 

 
611. [168, fol. 312]: 27 april 1640.  Pieter de Clercq bekent schuldig te zijn aan Willem 

Barentsz van Kieck een som van 1.000 carolusguldens. 
 
612. [168, fol. ----]: 30 mei 1640.    Margareta de Wael, dochter van Nicolaas Rogiers en Maria 

Crommelingk, beiden te Middelburg, geassisteerd door haar neef Jacob Pieter de Wael geeft volmacht om 
van Marten van de Heuvel, Pieter Boudaen Coerten43 en Livina de Clerck, wed. Abraham Ampe, haar 
gewesen drie testamentaire voogden, rekeningen te vorderen. 

 
613. [168, fol. 342vo]: 27 juli 1640.  Barent Roelofsz Wanscher veklaart dat de scheepsvrachten, 

gelden etc. die Jacques de Clercq eerder aan zijn dochter Geertruyt heeft getransporteert, tot voldoening 
van haar moederlijk, geen effect hebben gesorteerd. 

 
 Compareerde Sr. Barent Roelofsz Wanscher ende verclaerde dat Sr. Jacques de Clercq, coopman tot 

Amsterdam op de elfden dag augustus 1638 bij twee [.....?] instrumenten voor mij notaris ende seeckere 
getuygen gepasseert aan hem comparant ende aen Geertruyt de Clercq, dochter van de voors. Jacques de 
Clercq, verscheyde goederen, gelden, ende coopmanschappen als breeder in de voors. instrumenten 
verhaelt staet, hadde getransporteert. Dan alsoo de voors. transporten geen effecten hebben gesort 
nochte oock voortganck gehadt, soo heeft hy comparant soo voor hem selve ende als voocht van de voors. 
Geertruyt de Clercq, d'voors. transporten voor soo veele oock noit is ontslagen als hy ontsloech bij desen, 
Bekennende oock de voors. Jacques de Clercq te desen mede gecompareert synde, dat de voors. Barent 
Roelofsz Wanscher nydt uuyt crachte vande voors. transporten en hebben geconsequeert noch en sullen 
consequeren. Sulcxs dat de voors. Geertruyt de Clercq tegenwoordich over de voldoeninge van hare 
moeders goederen es hebbende het selve recht ende actie twelck sy voort passeren van de voors. 
transporten dye geen voortganck es hebbende heeft gehad. Waarvan d'voors. comparanten geconsenteert 
hebben gemaect ende gelevert te werden [...] 

 
614. [169, fol. 16]: 20 november 1640. Acte van compagnie tussen Jacques de Clercq, Pieter de Clercq en 

Abraham Ampe jr. 
 
 Comp. Jacques de Clercq te Amsterdam en Pieter de Clercq en Abraham Ampe jr. te Haarlem, 

verclaerende ende te kennen gevende [...] soo dat sy met malcanderen seeckere Compagnie ende 
gemeene, soo van schade als van baten, handelinge van potasch en weedasch hadden aengegaen ende 
daerover met den anderen waren overeengecomen ende geaccordeert [...] dat de comparanten om de 
voors. Compagnie te drijven elck sullen [....?] supporteren ende inleggen eene somme van 6.000 
carolusguldens tot xl grooten Vlaems t’stuck [....]  Ende de boecken van de voors. gantsche Compagnie 
sullen werden gehouden bij de voors. Jacques de Clercq alleen, Ende sal van de moeyte van het houden 
van deselve boecken tot laste van de voors. Pieter de Clercq en Abraham Ampe comen d’huyre ofte 

 
43 Mr. Pieter Boudaen Coerten, heer van St. Laurens en Popkensburg (1594-1663) was één der rijkste en aanzienlijkste koopmannen 
van Middelburg. Hij was bewindhebber van de Oostindische Compagnie ter kamer Zeeland en bewindhebber én mede-oprichter van 
de Noordsche Compagnie en de Compagnie van Nieuw-Nederland. In het Rijksmuseum bevinden zich verschillende portretten 
waarop hij en enkele van zijn familieleden in vol ornaat zijn afgebeeld. 
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t’gebruyck van de Groote Spycker gelegen buyten de Cruyspoort deser Stede aen de Singel sonder dat de 
voors. Jacques de Clercq daer vooren sijn portie iets sal betalen [...] 

 
615.  [169, fol. 66]: 18 april 1641. Barent Roelofsz Wanscher, voogd over Geertruijt de Clerck, 

onmondige dochter van Jacques de Clerck, wonende te Amsterdam, die hij verwekt heeft bij Sara Pieters 
van Middeldonck, verklaart dat voorn. Jacques de Clerck aan zijn dochter had getransporteerd zekere 
actie voor zoveel hem competerende is zekere cargasoen verzonden in compagnie van Sr. Cornelis Berck, 
diens zwager, van de voors. Jaques de Clerck met Willem Heijndericxz Cop, daarvan inmiddels enig 
gedeelte bij de voors. Berck was ontvangen, zonder dat nochtans de voors. De Clerck hem comparant de 
voors. actie met een som had begroot, zulks dat hetgeen hij comparant onder de voors. Berck .... 
aangaande de voors. actie, voor deze meer heeft doen arresteren als wel het gedeelte van de voors. 
Jacques de Clerck was importerende dat hetzelve bij hem comparant niet door enige archlistigheid, maar 
onwetende geschiedt is, zonder daartoe noch van de voors. De Clerck of iemand anders geïnduceerd te 
zijn. Getuigen: Bastiaen van de Rijpe en Reijndert Tulleken de jonge. 

 N.B. Zie ook gelijke akte op fol. 241. 
 
616. [169, fol. 74]: 13 mei 1641.  Livina de Clercq, weduwe van Abraham Ampe, verklaarde voor 

haarzelf en voor haarzelf en voor haar kinderen gemachtigd te hebben Jacob van Swieten, notaris te 
Amsterdam, spetialyck omme uytte naem ende van wege haer constituant haere saecken ende differentien 
dye sy metten kinderen ende erfgenaemen van wijlen Nicolaes de Wael als anderen de voors. saecken 
concernerende [...] uytstaende heeft ende hiernaer sal comen te gecrygen, in alles te defenderen ende 
voor te staen [...]. 

 
617. [169, fol. 195vo]: 13 april 1642.      Livina de Clercq machtigt haar zoon Abraham Ampe om in haar 

naam naar Schiedam te gaan om aldaar te rekenen ende liquideren met Maritge Cornelisdochter 
naergelaten weduwe van Marten Willemsz Sluys, in zijn leven Burgemeester van Schiedam, van alle 
soodanige liewaet ende Camericxs doecken als de voors. Marten Willemsz aan haar Comparante 
eenichsints schuldich es [....] 

 
618. [169, fol. 241]: 3 oktober 1642. Livina de Clercq machtigt Cornelis Pieck, procureur van de Hoge 

Raad in Holland om aen de Hooge Raad te versoecken een condemnatie van seeckere ƒ 1.321.5.8 die 
Maritge Cornelisdochter, [weduwe van Marten Willemsz Sluys] uit crachte van seeckere obligatie bij 
den selve ten behoeve van haar constituante op den 16 April 1642 voor Nicolaas Vogel, notaris publicq 
tot Rotterdam ende seeckere getuyge met overgifte van willige condemnatie van de voors. Hooge Raede 
gepasseert, schuldich es [...] 

 
619. [169, fol. 247vo]: 5 november 1642. Livina de Clercq machtigt Sr. Jacob Aluwijns, koopman te 

Schiedam, in zelfde kwestie als hierboven 
 
620. [169, fol. 269]: 20 januari 1643. Livina de Clercq machtigt Anthonis Dirxszn van Beusecum, 

coopman tot Delft, om in haar naam [...]  te transporteren ten comptoir van Wilsoet, notaris tot Delft 
wonent, ende aldaer te doen openen deszelfs protocollen ende t’inspecteren oock copie te nemen van 
soodanige obligatie als de voors. Maritge Cornelis in de maent van April des jaers 1642 ter somme van 
600 guldens ten behoeve van eenen Jan Symonsz Hoogewerst verleeden en gepasseert heeft. Ende bij 
weygeringe vandien de voors. Notaris daerover voor de Heeren Burgemeesters off Schepenen der voors. 
Stadt Delft te doen citeren [...]  

 
 
 Notaris Salomon Coesaert  [inv.nrs. 172 t/m 180 (1639-1650)] 
 
621. [172, fol. 176vo]: 29 november 1639.  Insinuatie van Lucas de Clercq, betreffende een 

door hem gekochte,  maar nog niet betaalde opstal van een tuin buiten de St. Janspoort. 
 
 Op huyden [...] hebbe ick notaris mij [...] ten versoecke van Dirck Bontius woonende tot Amsterdam 

getransporteert ter woonstede ende aende persoon van Luycas de Clercq ende hem geinsinueert tgunt 
hier naer volcht, dat hy insinuant van U geinsinueerde alsnoch versoeckt voldoeninge van de somme van 
400 carolusguldens met oncosten vandien, over de coop van seeckere opstall van een thuyn leggende 
buyten de St. Janspoort deser Stadt Haerlem, volgende d’obligatie in date van 2 maart 1639, ende by 
faute vandien soo protesteert hy Insinuant van alle schaden ende interesten alreede daer door geleden 
ende noch te lijden, off anders soo als ick notaris alderbest sou mogen of kunnen protesteren. 
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 Waerop mij de geinsinueerde voor antwoort gaff, dien gelt is getelt om te betaelen, maer ick versoecke 
dat de insinuant eerst de thuyn behoorlijck sal bevrijen van onbetaelde huer. 

 
622. [172, fol. 225]: 4 februari 1640. Verklaring ten verzoeke van Lucas de Clercq en Lucas van Beeck 

over een zekere scheidsheining, die al sinds 1630 een boomgaard verdeelt, bij het huis van de requiranten 
in de banne van Overveen [genaamd Clercq-en-Beeck]. 

 
 Comp. [..] Pouwels Willems out omtrent 50 jaeren ende heeft by syne manne waerheyt, ten versoecke van 

Lucas de Clercq ende Lucas van Beeck geseyt, getuycht ende verclaert waerachtich te wesen dat hy 
deposant int jaer 1630 voorleden neffens Jacob Pieters Buijs als goemannen zijn geweest over de 
scheydinge ende deelinge van de landen ende huysen tusschen Guillaume Bossu ende Hans Willems van 
Leerberghen,  Ende dat doendertijt gedeelt is de Bogaert mette crocht, ende dat op het midde van de 
middelsloot, recht op soo ver als de oude boogaert streckte, aldaer gemaeckt most werden een gemeene 
scheijtheyninge, die doen daer nae gestelt is, Ende jegenwoordich daer noch ten deele staet op het scheyt,  
Ende dat doen oock van de scheijtheyninge aff lynrecht geroijt is, op de affpalinge westwaerts tot aende 
tijlgerst. 

 Eyndende hiermede syn depositie dat hij in cas van recollement overbodich staet naeder te verclaeren.  
Aldus gedaen verleden ende gepasseert ten huyse van den requirants staende in de banne van Overveen.  
Getuigen:  Leendert Meesen en Jan Gerrits All. 

 
623. [173, fol. 400vo]: 4 juli 1644.  Lucas van Beeck transporteert aan Lucas de Clercq de helft 

van een bedrag van 993.8.- carolusguldens en het verdere geld dat Lucas van Beeck van Abraham 
Marcus, wonende te Zwolle, van geleverde as nog competeert, waarvan Lucas de Clercq de wederhelft 
toekomt; mitsgaders noch syn comparants poriie van de schult van Aldert Welmaris, mede wonende tot 
Swolle, die hy comparant, beneffens de verdere erfgenaemen van Pieter van Steenkiste ende syn 
huysvrouw zaliger te pretenderen heeft. 

 
624. [173, fol. 484]: 25 april 1645.  Lucas van Beeck en Lucas de Clercq machtigen Jan Niel, 

koopman te Den Bosch, om te vorderen en te ontvangen van Jan Harmense, de som van 130.17.- 
carolusguldens. 

 
625. [173, fol. 498vo]: 22 mei 1645.  Comp. [..] Isack Jorisz out 45 Jaeren, die in de herreberch 

van de Knip staende op de hoeck van de Kleverlaen getapt heeft, legt gelijke verklaring af als hierboven. 
 
626. [173, fol. 525]: 24 juli 1645.    Verklaring van enkele personen, waaronder Sara de Clercq, 

weduwe Abraham Couck, ten verzoeke van Syntje Theunisdr. van Rotten, dat deze in hun bijzijn was 
uitgescholden voor ‘ontrouw vodde’. 

 
 Comp. [..] Christiaen Lanoys, vlasvercooper, out omtrent 47 jaeren, Joost Lievens, out omtrent 34 jaere,  

Saertie de Clerck, weduwe van Abraham Koeck, ende Samuel Isacqs de Ruywe, vlasbreecker out omtrent 
23 jaere, ende hebben by haerlieder mannen ende vrouwewaerheyt in plaetse van eede [...] ten versoucke 
van Syntie Thuenis van Rotten geseyt, getuygt ende verclaert warachtich te wesen t’geene hier naer 
volcht.  Eerst verclaeren Joost Lieven, Saertie de Clerck en Samuel Isacqs de Ruywe dat sy deposanten 
daechs na hemelvaersdach voorleden geweest syn mette requirante ten huyse van Gerrit Bastiaen van 
Houten, ende nae datter verscheyde woorden over ende wederover waeren gevallen tusschen de 
requirante ende de voors. Gerrit Bastiaens ende syn huysvrouw, hebben sy deposanten gehoord dat de 
voors. Gerrit Bastiaens d’voorn. Requirante uytschold voor een ontrouw Vodde. 

 D’voorn. Christiaen Lanoys ende Joost Lievens verclaeren t’same dat sy deposanten op maendach voor 
pinster voorleden mette requirante geweest syn te huyse van Mary ...... [niet ingevuld] wonende aen de 
Vest tusschen het Groot ende het Cleyn heilige lant. Ende dat sy deposanten aldaer gehoort hebben dat 
de voorn. requirante tegens de voorn. Marij seyde en vraeche wat sy op haer te seggen ofte eyschen 
hadde, waerop sy antwoorde dartich stuyvers.  Daerop hy Joost Lievens op seyde  wel Mary hebt ghy dan 
oock iets meer op haer [....] daer mede de voors. Requirante te eyschen ofte te seggen waerop d’voors. 
Mary antwoorde neen.   Eyndende hiermede haerliede dispositie.  

 
627.  [174, fol. 63vo-64]: 10 maart 1646.  Lucas de Clerck transporteert aan Jan van Noorenburch, 

koopman te Dordrecht, een som van 550 gulden, wezende een gedeelte van een grotere som die Pieter de 
Munck, bleker, wonende te Bloemendaal aan hem comparant schuldig is van gekochte en geleverde as. 
Opgemaak ten huize van de comparant, in aanwezigheid van Jacob Elias en Josua Jansz, meester 
kleermaker. 
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628. [177, fol. 154vo]: 21 december 1643. Comp. Pieter Pietersz de Clerck44, garenkoker, wonende 

buiten de stads Kruispoort, weduwnaar van wijlen Perijntgen de Coninck ter ene, en Mr. Johan Claerhout 
als testamentair voogd over de vijf nagelaten, minderjarige kinderen van de voorn. Perijntgen de Coninck, 
waarvan vier zijn uit haar eerder huwelijk met wijlen Pieter Vereeken, ter andere zijde. Zij gaan een 
accoord aan over de nalatenschap. Bovendien compareert Pieter Jacobsz [=Jacquesz] de Clercq, coopman 
binnen deser Stadt [..] ende heeft hem selven met expresse renunciatie van de benefitie ordinis et 
excussionis, der crachte hem onderrecht, voor de voors. Pieter Pietersz de Clercq gestelt als borch ende 
principael verschoonende alle gebreecken die aen de betalingen van de voors. twee maal ƒ 258.6.10, als 
de voors. 1.000 guldens op de vervaldagen in desen gestipuleert soude moge vallen, mitsgaders ook de 
schaden die de voors. kinderen door den ontfanck van de voors. uuytstaende schulden bij de voors. de 
Clercq te hebben, souden mogen comen te lijden, tot vermaninge van voors. Claerhout op te leggen [...] 

 
629. [177, fol. 315]: 10 mei 1645.  Jacob Byers, out 67 jaeren, Claes Byers, out 55 jaeren, 

ende Engel Heyndericxs, out omtrent 51 Jaere, alle drye ...... schepenen (?) van Aelbertsberch. Zij, allen 
doopsgezind, leggen een verklaring af, op verzoek van Gillis Lucasz, Lucas van Beeck en Lucas de 
Clercq, als hieronder. 

 
630. [177, fol. 317]: mei 1645.  Verklaring op verzoek van Gillis Lucasz, Lucas van Beeck en Lucas 

de Clercq over het gebruik van een wagenweg, die achter de herberg De Knip loopt, in de banne van 
Overveen. 

 
 Comp. [..] Engel Gerritsz, out omtrent 64 Jaeren, ende heeft bij sijne mannewaerheyt in plaetse van eede, 

die hij overbodich stondt te doen, ten versoucke van d’Eersame Gillis Luijcas, Lucas van Beeck ende 
Lucas de Clercq, geseyt, getuijgt ende verclaert waerachtich te wesen, dat de wagewech dewelcke loopt 
van Kleverlaen aff achter de Knip en tot aen gemeenewech toe noijt gebruijkt is geweest voor gemeene 
ofte vrije wech, maer dat deselve wech niet anders is gebruyckt als met toelaetinghe van de eijgenaers 
van de bleyckerije van Jan van Lier ende Pieter Verschuur, ende haer naecomelingen. Ende datter altijt 
een hecke ofte dam op de voors. wech onder ofte boven gestaen heeft. Gevende hij deposant reedenen van 
wetenschap dat zijn desposants beste moeder, genaemt Annetie Quirijnsdr. de bleyckerije daer de voorn. 
Jan van Lier op heeft gewoont, toebehoord heeft ende daer nue hem deposant met zijn broeders ende 
susters, soo dat hij deposant daer van kints been aff verkeert heeft. 

 Eyndende hiermede zijn depositie. Aldus gedaen in de banne van Overveen, in presentie van Jan Pietersz 
Munck ende Heynderick van Gellinckhuyzen, getuygen, hiertoe versocht. 

 
631. [177, fol. 328]: 19 mei 1645.  Theunis Heyndericxsz Bos, ongeveer 80 jaar oud, wonende 

in het Oude Mannenhuis binnen Haarlem, legt een gelijke verklaring af als de twee hierboven. 
 
632. [177, fol. 329]: 21 mei 1645.  Verklaring op verzoek van Gillis Lucasz, Lucas van Beeck 

en Lucas de Clercq, dat hun blekerijen, alsook de herberg De Knip vroeger hebben toebehoord aan Joost 
Vergracht, dat deze toentertijd een hooivenster heeft gemaakt in een schuur achter De Knip, aan de weg 
van de blekerij van jonker van Alkemade c.s., voorts over het mogen gebruiken van deze en een andere 
weg. 

 
 Comp. [..] d’eersame Gerrit Gudden, bleycker woonende op de bleyckery van joncker van Alckemade, 

cum sociis, leggende in de banne van Aelbertsberch, in de heerlickheyt van Brederode, ende heeft bij 
sijne mannewaerheyt in plaetse van eede, die hy overbodich stondt te doen, ten versoucke van d’eersame 
Gillis Lucasz, Lucas van Beeck ende Lucas de Klerck, geseyt, getuygt ende verclaert waerachtich te 
wesen, dat de bleyckerijen die de requiranten toebehooren, mitsgaders de herreberch genaemt de Knip, 
staende op de hoeck van de Kleverwech, d’eersame Joost Vergracht zaliger, in zijn leven Mr. knaap ende 
Leenman van sijn Excellentie van Brederode toebehoort hebben, Ende in tyden als d’voorn. Vergracht de 
schuur achter de herreberch van de Knip maeckte, staende tegens de wech van sijn deposants eygenaers 
aen liggende achter de huysinge van de voors. Knip, is de voorn. Vergracht bij hem deposant gecomen, 
ende heeft aen hem deposant versocht off hij hem wilde toestaen dat hij een hoey veynster in de voors. 
schuur responderende op de voors. wech soude moge laten maecken om sijn hoey mette wagen van voors. 
wech aff bequamelick te kunnen op doen. Welck versoeck hij deposant d’voors. Vergacht uijt 
goebuurschap tot wederseggen toe van hem deposant, ende van sijn eygenaers heeft geconsenteert, 

 
44 Voor zover nu bekend is, is deze Pieter de Clerck niet verwant aan de hier behandelde familie de Clercq, hoewel de twee families, 
blijkens deze akte, elkaar wel goed hebben gekend. 
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Verclaert mede dat hij deposant van syn huys aff met sijn goet nae drooch berrich toe [onleesbaar] achter 
de Knip en niet mach rijen als met toelatinge van de requiranten, ende dat de requiranten ofte haer 
bruyckers wederom van haar 8 (?) bleycken mette mede met wagen mogen comen achter de Knip om nae 
de Cleverlaen toe -als met consent ende toelatinge van hem deposant, ofte van sijn eygenaers. Ende 
datter oock altyt een hecke op wech van de requiranten ofte haer voorsaeten onder ofte boven gestaen 
heeft. Gevende hij deposant redenen van wetenschap dat hij deposant twintich jaeren langh op de 
bleyckerye gewoont heeft, daer hy deposant noch woont. 

 Eyndende hij mede hiermede zijn depositie. Aldus gedaen, verleden ende gepasseert, inde gerechtichheyt 
van Brederode, in presentie van Jacob Elias en Heyndrick van Gellinckhuyzen als getuyge hiertoe 
versocht. 

 
633. [179, fol. ---]: 28 maart 1647.  Huwelijkse voorwaarden van Leendert van Beeck en syn 

oom Jacob van Beeck ten eenre, en Anneke van Beeck jonge dochter geassisteerd door haar ooms Paul 
van Maeckelenbergh en Lucas de Clercq. 

 
634. [180, fol. 48]: 29 februari 1648. Verklaring van Pieter Ramp en Lucas de Clercq dat zij samen een 

huis, spoel en waterlosing zullen bouwen voor Janneke Maes, weduwe van Tobias Voet. 
 
 Comp. [..] Pieter Ramp ter ene en den E. Lucas de Clercq ende Joost Jansz van Rijstell ter andere sijde,  

ende verclaerde dat sy comparanten met malcanderen geaccordeert waren, gelyck sy doen by dese, te 
weten dat sy comparant sullen doen maecken een bequaem huys, spoel ende waterloosinge voor Janneke 
Maes, weduwe van Tobias Voet, op de gront van de voors. heer Ramp, doch dat de voors. heer Ramp de 
eene helft van de voors. timmeratie sal becostigen, ende de andere helfft d’voors. Lucas de Clercq ende 
de voors. Joost Jansz van Rijstell, maer dat de voors. heere Ramp sal comen te costen, sal moeten betalen 
ende affdoen, met 100 carolusguldens teffens cortende het capitael sal mede corten de Raten [....?] sy 
comparant t’gunt voors. staet nae te comen onder verbant ende bedwanck als nae Rechte [...] 

 
 
 Notaris Vechter Hasewindus  [inv.nrs. 188 t/m 194 (1644-1650)] 
 
635. [188, akte 109]: 6 januari 1646. Verklaring van de bleker Franchois Davidts, op verzoek van Jacques 

de Clercq, over de verkoop van bepaalde hoeveelheid as, door Pieter de Clercq en Abraham Ampe. Deze 
as is door hen afgehaald bij het huis van Davidts, in de banne van Overveen. 

 
 Comp. Franchoys Davidts, bleeker, van competente ouderdom, gewoont hebbende in den banne van 

Overveen, ende heeft ten versoeck van Jacques de Clercq coopman tot Amsterdam, mitsgaders Pieter de 
Clercq ende Abraham Ampe, coopluyden binnen Haerlem by syne manne waerheyt in plaetse van eede 
getuygt, verclaert ende geassureert waerachtich te wesen, te weten dat hy getuyge op den 16 January 
1642 es geweest ten huyse van dhr. Pieter de Clercq als doen staande in de Cruysstraat tot Haarlem ende 
Pieter de Clercq en Abraham Ampe die aldaer mede waeren ten selve tyden aen de voors. [....?] naer 
verscheyde woorden over ende weder over gevallen vercoft heeft twintich tonnen weetasche teweten 
vijftien tonnen van de poolse croon ende vijff tonnen van het heckgen, namentlyck de voors. vijftien 
tonnen poolse croon yder ton voor 40 guldens ende de vijff tonnen vant heckgen tot 30 guldens der ton, 
Dat [wel?] hy getuyge ten selve dage naer de middach mette voors. Pieter de Clercq ende Abraham Ampe 
met een wagen gereden es naer syne huyse ende aldaer gecomen synde, de selve coopere daer naer 
aenwysinge gedaen hebben ende tegen henlieder geseyt heeft dat sy die wel mochten naer hen neemen 
twelck die voors. Pieter de Clercq ende Abraham Ampe des andere dach gedaen, ende de voors. asche tot 
Haerlem doen brengen hebben; Verclaerde noch hy getuyge dat hy naer dat de voors. coopmanschap by 
hem aengegaen was, eenige dagen tsynen huyse es geweest ende aldaer geslapen heeft, presenterende 
dese syne verclaeringe tallen tyden nader gestant te doen, ende des noot met eede te stercken [...] 

 
636. [188, akte 110]: 6 januari 1646. Verklaring door een aantal vrouwen, gewezen buren van Franchois 

Davidts in Overveen, dat zij hebben gezien hoe dezelve Davidts met Pieter de Clercq en Abraham Ampe 
tonnen met as voor het huis van Davidts hebben zien bezichtigen en dat Davidts nog enkele dagen daarna 
thuis is geweest. 

 
 Comp. Syntgen Jans, weduwe van Frans Willemsz, out 75 jaeren, Saertgen Pieters jongedr., out 39 jaeren 

ende Maeijcken Flooris, mede jongedr. out 28 jaeren offte elcx daeromtrent alle woonende inde banne 
van Overveen inden Domsel geweesene gebuyren van Franchoys Davidts, bleeker, ende hebben ten 
versoecke van Srs. Jacques de Clercq, coopman tot Amsterdam, ende Pieter de Clercq mitsgaders 



Noord-Hollands Archief 

- 172 - 

Abraham Ampe cooplieden tot Haerlem by haere vrouwwaerheyt in plaetse van eede getuygt, verclaert 
ende geassureert waerachtich te wesen elcx  tgeene volcht 

 Eerstelyck de voors. Maeycken Flooris, day sy getuyge op den 16 January 1642 heeft gesien dat de voors. 
Pieter de Clercq ende Abraham Ampe syn gecoomen met een wagen ten huyse van Franchoys Davidts, 
bleeker, gewoont hebbende ende staende in den Domsel in de voors. banne van Overveen, met ende 
beneffens deselve Franchoys Davidts die den voors. Pieter de Clercq ende Abraham Ampe te selven dage 
[....?] gehaelt hadde ende dat de voors. Pieter de Clercq, Abraham Ampe en de voors. Franchoys Davidts 
gesamentlyck stonden voor de hoyberch vant huys van de voors. Franchoys Davidts by de tonnen 
weetasch dewelcke alsdoen aldaer lagen ende dat de voors. Franchoys Davidts soo sy getuygen 
naderhant verstaen heeft, aen de voors. Pieter de Clercq ende Abraham Ampe opt aenwyse van hem 
Franchoys Davidts hebben op de voors. tonne met weet asch gingen staen ende die besichtichden, sonder 
dat sy getuyge aldoen wist wat het selve beduyde, offte oock hoe veel tonnen asch daer waren. 

 Den voors. Syntgen Jans, Saertgen Pieters ende Maeycken Flooris verclaerde gesamentlyck dat sy 
getuygen hebben gesien datte voors. Franchoys Davidts ten voors. dage des avonts oock dieselve nacht by 
huys was ende des anderen dachs synde vrydach naer Amsterdam vertrocken es saterdach tsavonts laet 
weder thuys gecomen synde op sondach smorgens daer aen deselve wederom gehoort ende gesien hebben 
(behalve de voors. Saertgen Pieters die hem alleen alsdoen heeft gehoort) ende oock verstaen hebben dat 
deselve Franchoys Davidts op de gemelte sondach aen een Jan Willemsz van Assendelft gelevert heeft een 
koe ende twee pincken ofte calveren, die hy aen den selve hadde vercoft. 

 Presenterende ende actum ten huyse van de voors. Syntgen Jans, staende in de voors. banne van 
Overveen [...] 

 
637. [190, akte 60]: 30 juni 1649.  Jacques de Clercq, koopman te Amsterdam en Abraham 

Ampe, koopman te Haarlem, machtigen Sr. Jacques Pinchet, coopman tot Antwerpen, speciael omme uyt 
name ende van wege hen comparanten met eenen Fransisco Engelgraeff, coopman tot Antwerpen te 
reeckenen ende liquideeren noopende tgeene de voors. comparanten mette voors. Franscisco Engelgraeff 
uytstaende hebben ende tgeen by slot van reeckening bevonden sal werden, hen comparanten te 
competeren, te ontfangen, quitantie daervan te geven ende hen van alle naermaninge te bevryden. Ende 
in cas van onwillicheyt de voors. Fransisco Engelgraef met recht to geene voorstaet te constringeren [...] 

 
638. [190, akte 98]: 10 september 1649.  Levijna de Clercq, wed. Abraham Ampe, geeft volmacht 

aan Jan Mulraet, koopman te Haarlem, om in haar naam te innen en te ontvangen, uit handen van Pieter 
Otse, wonende te Sneek in Friesland, de 746.7.0 carolusguldens die hij haar schuldig is. 

 
639. [190, akte 134]: 20 december 1649. Verklaring van een aantal werklieden, op verzoek van Lievijne de 

Clercq, wed. Abraham Ampe, over de meting van een zekere ‘insnijding’ in het huis De Valck, aan de 
oostzijde van de Kruisstraat, grenzend aan het huis van De Clercq. 

 
 Comp. Cornelis Heyndricxsz van Duyndam geswooren lantmeter binnen deser Stadt mitsgaders Cornelis 

Adriaens Zeeman timmerman ende metselaer ende Marcus Claes meester stadstimmerman ende 
metselaer van competente ouderdom ende hebben ten versoecke van Lievijntgen de Clerck, weduwe van 
Abraham Ampe [...] verclaert elcx tgeene hiernaer volcht: 

 Eerstelick verclaert de voors. Cornelis Heyndricxsz van Duyndam dat hij op den 29en April 1649 als 
geswooren lantmeeter ten bywesen van de voors. Cornelis Zeeman en Marcus Claesz heeft gemeten 
seeckeren insnydinge inder huysing aldaer genaempt De Valck staende in de Cruysstraet binnen deser 
Stadt aan de oostzyde van de selver straet, der huysing vercoft aen Sr. Loth Schout ende nu gedemolieert 
de gemelte insnydinge responderende jegens de [verdermuyre ?] van de requirante ende dienende tot 
scheppinge van licht aen desselfs binnen keucken, iont welcke sy hadde een tweelicht met een raem 
opengaende over de voors. insnydinge mitsgaders voor eenige veynsters van haer boovencamer dat 
deselve lanck was by de syde muyre van de requirante langes streckende vant westen naert oosten vijftien 
voeten ses duymen, des oock te seven voet te reeckenen, anderhalve voet beneden ofte onder de ondercant 
vant voors. tweelicht ende streeckende met een schuyns afgespannen dackgen binnenwaerts over ‘t erve 
van de huysinge van De Valck acht voets acht duymen gaende dan voorts mette spanningen vant huys van 
De Valck opwaerts schuyns aen. 

 De voors. Cornelis Adriaens Zeeman ende Marcus Claesz verclaeren mede ten verstaen present geweest 
te zijn als wanneer de voors. meetinge by de voors. Cornelis Heyndricxsz Duyndam es gedaen, ende 
alsdan gesien te hebben dat hy Duyndam de voors. insnydinge soodanich heeft gemeten ende bevonden 
soo te weesen als hier vooren by de voors. Cornelis Heyndricxsz Duyndam verclaert es ende mitsdien 
desselfs verclaringe syn confirmerende by desen [...] 
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 Notaris Nicolaes van Bosvelt  [inv.nrs. 195 t/m 223 (1645-1666)] 
 
640. [204, fol. 175]: 13 maart 1656.   Sara Abraham Koeck, Nanning Jacobsz. Vroom, timmerman, geh. 

met Catalina Koeck, ook voor Jacques Koeck, en Jan Adriaensz. van Dijck, gehuwd met Lijsbeth Koeck, 
geven kwijting aan Saertie de Clercq, wed. Abraham Koeck, hun overleden vader en schoonvader. 

 
641. [206, fol. 144-144vo]: 30 juli 1658.  Pouwels Engelssen, getrouwd met Grietie Baltes, Joost 

Jacobsz, geh. met Maria Baltes, Stijntie en Janneken Baltes, zusters, voor henzelf en de rato caverende 
voor Jacob Baltes, hun broeder en zwager, kinderen van Balthen Janssen, mitsgaders Bastiaen Vermote, 
gehuwd met Margriete van Overschelde en Maycken van Overschelde, huisvrouw van Antony Colijn, 
kinderen van Adriaentie Hugaerts, verwekt bij Joost van Overschelde, allen erfgenamen ab intestato van 
zal. Maycken Huugaerts, bejaarde dochter binnen de stad Amsterdam overleden, en verklaarden 
getransporteerd en opgedragen te hebben ten behoeve van Pieter de Clercq, koopman binnen de vrijheid 
van deze stad Haarlem, alle goederen, hetzij contante penningen, uitstaande schulden en kooopman-
schappen, en waar die zich ook mochten bevinden, als de voors. Maycken Huugaerts met de dood 
ontruimd en achtergelaten heeft, waarvoor hij De Clercq aan de erfgenamen gezamenlijk betaalt een som 
van 2800 carolusguldens. 

 
642. [206, fol. 144v-145]: 30 juli 1658. Zelfde comparanten als in vorige akte, erfgenamen van Maycken 

Hugaerts, machtigen Pieter de Clercq, om alle penningen en koopmanschappen te vorderen die hen door 
het overlijden van Maycken Hugaerts enigszins aangekomen zijn. 

 
643. [206, fol. 191]: 21 oktober 1658. Testament van Sara de Clerck, weduwe van Abraham Kouck, ziek te 

bedde liggende, won. binnen deze stad, de notaris seer wel bekent. Prelegateert aan Sara Abrahams, haar 
dochter, ter voldoening van haar vaders erfenis, een derde part in een huis met erve, staande en leggende 
op het Klein Heiligland, belent Joost Engels aan de noordzijde en het huis van de kinderen van David de 
Bary aan de zuidzijde, achter strekkende aan de kinderen en erfgenamen van [.....?]. Item een rentebrief 
van vierhonderd guldens hoofdsomme, ten laste van een zeker huis met erve, staande en leggende binnen 
de stad Amsterdam, in de Blomstraet. Item noch een huis met erve staande en leggende in de Bastaartpijp 
zaksteeg, binnen deze stad Haarlem, uitkomende in de Basaerde of Moerineesteeg. Item een silveren 
beecker mette ‘trou’ (of: ‘troni’?) van haar testatrice en haar overleden man. Alsmede het beste ...? met 
zijn toebehoren ende blauwe gordijnen, mitsgaders al het linnen, wollen en klederen dat tot haar 
testatrices lijve en gerief soude mogen behoren, alsmede alle de meubel (?) en huisraad, het zij van 
linnen, wollen, ....?, koper, tin, schilderijen en voorts al hetgeen onder de huisraad zoude moge gerekend 
worden.  

 En ten leste legateert zij aan de armen van de Vlaamse gemeente de somme van vijftig guldens eens. In 
alle verdere goederen die zij met haar dood ontruimen zal, stelt zij tot haar erfgenamen haar vier kinderen, 
met namen Lijsbeth, Catalina, Saertge en Jacques Couck, elk voor een gerechte vierde part. 

 
644. [206, fol. 252]: 25 november 1658.  Accoord tussen Jan Adriaensz. van Dijck, getrouwd 

hebbende Elisabeth Koeck, Nanning Jacobsz. Vroom, in huwelijk hebbende Catalina Koeck, Sara Koeck, 
meerderjarig, en Jacques Koeck, getrouwd zijnde, alle kinderen en erfgenamen van wijlen Sara de Clercq, 
in haar leven weduwe van zaliger Abraham Koeck. Jan Adriaens van Dijck en Sara Koeck zullen hebben, 
elk voor de gerechte helft, het huis en erve op het Kleijn Heiligland, belent Mr. Dirk .... (doorgestreept) 
Francoise schoolmeester, aan de ene zijde, de gang van de gemeente van de Block aan de andere zijde, 
mitsdat de voors. Jan Adriaens van Dijck en Sara Koeck tot hun last zullen moeten nemen zodanige 1.000 
car.gls. hoofdsomme, als het huis bij de weeskamer al hier is belast. Jacques Koeck zal krijgen een huis 
met erve op de Raamgracht. Nanning Jacobs. Vroom krijgt dan zekere rente brieven en gerede penningen. 

 
645.  [207, fol. 167vo]: 26 dec. 1659.  Jacques Koeck, Jan Adriaense van Dijk, getrouwd met Lijsbeth 

Koeck, Nanningh Vroom, gehuwd met Catalina Koeck en Gerrit Claess, verzameld met Saerie Koeck, 
alle tesamen kinderen en erfgenamen van zaliger Saertie de Clerck, in haar tijd weduwe van Abraham 
Koeck, hun overleden vader en moeder, schoonvader en schoonmoeer, verklaren met elkaar tot akkoord 
te zijn gekomen betreffende de nagelaten boedel van Saertie de Clerck, hetwelk de voorn. Jan Adriaensen 
van Dijck als zijn vrij eigen zal behouden zeker huis met erve staande op het Klein Heiligland, belend Mr. 
Dirck Blavet aan de ende zijde en de gemeente van De Block aan de ander zijde, achter strekkende aan 
voorn. Mr. Dirck Blavet, met de last van omtrent 10 carolusguldens ter weeskamer der stad. Jacques 
Koeck zal hebben het huis met de erve staande op de Raamgracht, belend Willem Laers aan de ene zijde 
en Gerrit Jongejan aan de andere zijde, achter strekkende aan Daniël Valjant, welk huis met erve ter 
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secretarie is belast met de som van 1000 carolusguldens hoofdsom, toekomende Davidt de Wattines. 
Nanningh Vroom en Gerrit Claess zijn met de andere goederen vergoed. 

 
646.  [207, fol. 228]: 16 maart 1660.  Jan Arijaensse van Dijck, getrouwd met Lijsbeth Koeck, dochter van 

Abraham Koeck en Sara de Clercq, heeft gemachtigd Nanningh Jacobsz Vroom en Gerrit Claessen 
Cranenburch, zijn zwagers, om uit zijn naam van Willem Kerchem, wonende te Amsterdam, te ontvangen 
zodanige penningen als de voors. Willem Kerchem over de koop van zeker huis met erve staande op het 
Klein Heiligland, genaamd 't Bonte Paert, aan hen comparanten schuldig is, te weten de voors. Nanningh 
Jacobsz Vroom de som van 1350 carolusguldens, en de voors. Gerrit Claesz Cranenburch 650 
carolusguldens. 

 
647. [208, fol. 147]: 6 december 1660. Comp. Adriaen Crommeling en Pieter de Clercq, coopluyden binnen 

deser Stadt ende de vryheyt vandien [...] en machtichen by dese Sr. Elias van Eyck, woonende tot 
Dantzich, spetialick omme uyt zyns constituanten name ende van heurent wegen, van Sr. Gerrit van den 
Hove, medecoopman aldaer aff te vorderen leverantie van soodanige achtien vaeten pottas als voor 
reeckening van de voors. constituanten van de voors. Gerrit van den Hove es gecocht [...] 

 
648. [208, fol. 288]: 16 mei 1661.  Generale procuratie door Pieter de Clercq van zijn vrouw 

Agniesje Hugaerts, om de zaken waar te nemen, gedurende zijn reis ‘naar oosten’. 
 
 Pieter de Clercq, woonende binnen de vryheyt der Stadt Haerlem [...] maeckt volmachtich by desen 

d’eersame Agniesje Huygaerts zijns constituants huisvrouwe spetialick omme uyt zijn constituants naeme 
[...] geduyrende zijne reyse naer oosten in te vorderen ende te ontfangen soodanig somme ende 
penningen als hem constituant van verscheyde personen es competerende, waer uyt tselve soude moge 
spruyten, mette selve crediteuren te mogen accordeeren, acte van compromis te passeren, den penningen 
daervan als van alle andere coopmanschappen t’ontfangen, quitantie te passeren ende wyder van alle 
naemaninge te bevrijden, in weygeringe van betaelinge recht daeromme te spreecken, min ofte meer 
personen in zijne plaetse te mogen substitueren ende de saecke .... te vervolgen tot ten eynde toe, 
Alsmeede alle wisselbrieven te wisselen hem constituant houdende te accepteren ofte te protesteren soo 
hy constituant geraede vinden sal te [be...aren].  Ende voorts generael daerinne alles meerder te doen zo 
dat hy constituant selffs present zijnde doen soude mogen [...] 

 
649. [208, fol. 336]: 5 september 1661.    Wisselprotest van Pieter de Clerck. Notaris heeft zich 

vervoegd aan de persoon van Adriaen Crommeling en aan hem verzocht of hij de navolgende wisselbrief, 
luidende van woord tot woord, wil accepteren.  

 Laus deo, anno 1661, 24 augustij, Dantzick, 210 pond. [...] 
 Crommeling gaf tot antwoord dat de trekker zich zal hebben te adresseren aan Sr. Jacques de Goyer, daar 

hij Crommeling veel meer dan het bedrag van deze wisselbrief bij den zelven De Goyer avanceert. 
 
650. [210, fol. 69vo]: 14 oktober 1662. Codicil van Pieter de Clercq, koopman, approbeert zijn testament 

met zijn huisvrouw Agniesie Hugaert, voor not. Nicolaes d'Assonville. Legaat van ƒ 1.800 aan zijn zuster 
Janneke, geh. met Jan de Keyser; voogden etc. Matthaeus Grijspeert en Willem van der Kindert. 

 
651. [210, fol. 70]: 10 oktober 1662. Janneke de Clercq, huisvrouw van Jan de Keyser, die zich in Spanje 

bevindt, verklaart dat haar broeder Pieter de Clercq haar onderhoudt en een bedrag van ƒ 1.500 heeft 
gegeven, welk zij heeft gebruikt voor het opzetten van een zekere nering. 

 
 Comp. [..] d’eersame Janneke de Clercq, huysvrouwe van Jan de Keyser, jegenwoordich zijnde te 

Spangien, geassisteert met my notaris als haere gecoren voocht te wesen. Ende verclaerde alsoo haer 
comparants broeder Sr. Pieter de Clercq haer comparant aengestelt ende gelevert heeft omme haer ende 
haer kint eerlick t’alimenteren ende t’onderhouden een somme van 1.500 carolusguldens welcke 
penningen sy comparant ingeleit ende besteet heeft, tot opsettinge ende voltreckinge van haere neringe 
dewelcke sy comparant jegenwoordich doende es. Sulcxs dat de voors. Sr. Pieter de Clercq haere de 
voors. 1.500 gls. uit broederlycke lieffde heeft geassisteert ende bygeset tot zijn wederseggen toe [...] 

 
652. [210, fol. 105]: 27 november 1662. Comp. [..] Jacob Keuse, coopman binnen deser Stadt als last ende 

procuratie hebbende van Jan de Keyser, gepasseert voor Hendrick van Gellinckhuysen [..] 29 April 1661 
[..] ende heeft uyt crachte van substitutie en procuratie  machtich gemaeckt [..] Sr. Pieter de Clercq en 
Jan Cornelisz [Groen?] te samen off elcx int bysonder spetialyck omme in de name en van wege hem 
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comparant te innen, vorderen en ontfangen alle soodanige uytstaende schulden als de voors. Jan de 
Keyser heeft van eenen yegelyck, wie ‘t selve moge wesen ende waer de selve soude mogen wonen [...] 

 
653. [210, fol. 197]: 9 april 1663.  Pieter de Clercq heeft ontvangen de boeken en papieren die 

betrekking hebben op de compagnie van zijn vader met Abraham Ampe sr. en Lucas van Beeck. 
 
 Comp. [..] Sr. Pieter de Clercq, verclaerde ten huyse van hem comparant gebracht te zijn [.....?] Srs. 

Leendert van Beeck, Willem van der Kindert ende Pieter van Beeck, coopluyden tot Amsterdam 
woonachtich, door hande van Christina van Steenkiste, weduwe van Lucas van Beeck ende door Sr. 
Jacob Elias, getrout geweest zijnde mette weduwe van zaliger Lucas de Clercq, de Boecken ende 
papieren soo de voors. Christina van Steenkiste en Jacob Elias verclaerde te zijn, alle de boecken ende 
papieren, die haer bekent waeren noch wesen te zijn, raeckende de compagnie van weedasch aengegaen 
hebbende Abram Ampe d’oude, Lucas van Beeck ende Lucas de Clercq. Aldus gepasseert [...] 

 
654. [210, fol. 270]: 30 juni 1663.    Pieter de Clercq, geh. met Agniesje Hugaert, dochter van 

Jacques Hugaerdt en Christina Cornelisdr., verklaart dat zijn schoonmoeder in 1644 ten tweeden malen 
gehuwd is, met Pieter de Ruysscher, en voor notaris Jan Cornelisz Hoogenboom te Amsterdam op 24 
oktober 1644 een huwelijkscontract heeft opgemaakt. 

    
655.  [211, fol. 1vo-3]: 17 juli 1663.  Testament van Janneke Bastiaens van Hout, wed. van Barent van de 

Rijp. Haar twee dochters Janneken van de Rijp, getrouwd met Nicolaes Hoffmann en Anneken van de 
Rijp, gehuwd met Jacob de Wael, zijn gerechtigd in elk 1/3de part van de nalatenschap. De dochter van 
haar overleden zoon Bastiaen van de Rijp, genaamd Janneken Bastiaens van de Rijp, blijft in haar 
legitieme portie. Met nog wat bepalingen. Opgemaakt ten huize van Jacobus van Leeuwarden, op het 
Marktveld. 

 
656. [211, fol. 126]: 4 februari 1664. Comp. Pieter de Clercq als last en procuratie hebbende van Jan de 

Keyser zijn swager [...] en machticht bij desen Reyer Pietersz [boer?] wonende tot Schagen, spetialick 
omme uuyt zijne constituants naeme ende van zijne twegens bij openbare veylinge te vercopen seeckere 
huysinge staende en leggende in de Sijp aen de Pannestolf eertijts toebehoort hebbende Adriaen Jansz 
Smits, staende op de erffpachtgront van de heer van der Dusse, opdracht tot des copers behouve naer 
costume aldaer ende [....?] behoort te doen [....] 

 [N.B. Signeert met Pieter de Clerck]. 
 
657. [211, fol. 128]: 5 februari 1664. Notaris N. van Bosvelt heeft zich, ten verzoeke van Pieter de Clercq, 

vervoegd aan het adres van de heer Pedro Guttieres, wonende binnen Haarlem; ende [ik notaris] hebbe 
zunder [....?] gevraecht, geinsinueert, eerstelyck off hij geinsinueerde aennam t’abandonnement twelck 
den insinuant voor deses aan hem geinsinueerde heeft gedaan (: so den insinuant seyt :) nopende 
seeckere goederen die geladen waeren int schip daer schipper op was Tamme Hemmes van Vlielant 
comende van Dantzick herwaerts aen. Daerop de voors. geinsinueerde mij notaris tot antwoort gaff dat 
wel waer cost zijn dat den insinuant t’abandonnement aen hem geinsinueerde hadde gedaen, maer dat 
den geinsinueerde daervan int alderminst geen kennisse van en hadde, sulcxs dat hij tselffe nydt aen en 
nam. 

 Sulcxs dat Ick notaris tvoors. abandonnement dienvolgende aende voors. geinsinueerde hebbe gedaen, 
dewelcke mij notaris tot antwoort gaff  Ick hoor ende sie [...] 

 
658.  [212, fol. 2]: 14 aug. 1664.  Cornelis Akersloot, woonachtig te Trerpton(?) in Pommeren, 

verklaart dat hij in 1660 in Pommeren tot Colburch [nu: Kolobrzeg, Polen] gekomen zijnde, toen 
compagnon en factoor is geworden met monsieur de gouverneur van Colbergen, Bogeslaeff van Sweryn, 
de postmeester Jochem Greeff en de licentnemer Casper Willeke, mede wonende to Colbergen, en dat hij 
desposant sedertdien voor de voors. compagnie heeft doen 'verasseren' door Sr. Adam van Sorgen, 
koopman te Hamburch, op schepen daar schippers op waren Chrsitaen Simmer, van Colbergen, Claes 
Pieters Groot, van Amsterdam, en meer andere tot Hamburg als Amsterdam; met nog enkele 
bijzonderheden. Pieter de Clercq (tekent: De Clerck) treedt op als getuige. 
 

659. [214, fol. ---]: 30 november 1663. Consent van weesmeters, dat Pieter de Clerck, geh. met Agniesje 
Hugaert, dochter van Christina Cornelisdr., laatstelijk weduwe van Pieter de Ruysscher, een som van ƒ 
5.000 zal administreeren. 
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 Notaris Florens Swan  [inv.nrs. 224 t/m 229 (1645-1672)] 
 
660. [226. 114]: 14 september 1652.  Testament Adriaentgen Keyser, laatst weduwe van Lucas 

de Clercq. 
 
661. [227. 62]: 6 september 1655. Lucas van Beeck en Adriaentgen Keyser, weduwe van Lucas de 

Clercq, laten een verklaring afleggen, omtrent de aflossing van een geschil tussen hen ter ene en Levina 
de Clercq, weduwe van Abraham Ampe, en Anthony Verbeeck, haar schoonzoon, getrouwd met 
Margaretha Ampe, ter andere zijde, in 1634. 

 
 Op huijden den 6 september 1655 compareerden voor mij Florens Swan, Sr. Pieter Joostensz Bogaert ende 

verclaerde ten versoecke van Srs Lucas van Beeck en de wede ende erven van Lucas de Clerck coopluijden, 
dat hij comparant noch goede heuchenisse ende wel onthouden heeft dat hij neffens Balthasar de Neufville in 
den jaere 1634 versocht is geweest omme te bevredigen ende bij inductie neder te leggen, de differenten 
ontstaen tusschen de requiranten ter eenre ende Levina de Clerck wede Abraham Ampe ende suster vande 
voorn. Lucas de Clerck geassisteert met Anthonij Verbeeck haeren swager ende gecoren voocht in die saecke, 
mitsgaders den selven Anthonij Verbeeck getrout hebbende Margaretha Ampe voor hem selven ende neffens 
Jacob Pietersz de Wael als voochden over de onmundige kinderen vande voorn. Abraham Ampe ende Levina 
de Clerck ter andere sijde, raeckende de comparanten actie ofte handelinge van weeassche tusschen de 
requiranten ende de voorn. Abraham Ampe inden jaer 1629 ijder voor een derde paert opgerecht ofte 
aengegaen, ende dat bij de requiranten aen voorn. weduwe ende haere bij gevoechden in haere qualite sijn 
ter handen gestelt die reekeningen de voors. compagnie concernerende, inhoudende den incoop ende vercoop 
van de weeassche oock wat noch stonde te betalen ende te ontfangen mitsgaders tgeene dat gewonnen of 
geavanceert was, welcke reekeningen sijluijden ook gelesen ende gecopieert hebben sulcx dat van deselve 
onder die weduwe van Anthonij Verbeeck is berustende copie geschreven mette eigen handt vanden selven 
Anthonij Verbeeck, so hij tegens hem deposant verclaert heeft [...] met presentatie verder noch te leeveren 
alles particulierlijck deese saecke raeckende, met bijvoeginge dat sij Levina de Clerck moste fourneren ende 
opbrengen de penningen die hij Lucas van Beeck alreede voor haer gedeelte hadde uutgeschoten ende 
verstreckt, als mede te versorgen provisie tot de betalingen die noch stonden te doen tsamen eeenige 
duijsenden guldens importerende, dat de requiranten seer claechden over de swaricheijt ende ongelegentheijt 
die haer door naelaticheijt van ’t furnissement deeser penningen aenquam, dewijle soo merckelijcke partijen 
waren ingecoft op vertrouwen dat genoemde Ampe sijn derde paert soude betaelen, te meer hij als doen geen 
vijffduijsent gulden tot de compagnie hadde aengebrocht, ende sij requiranten derhalven alleen bleeven 
onder de last. Waerom oock de requiranten sustineerden, dat de voorn. weduwe haer quote moste voldoen, 
volgens de woorden inde accoorde dienaengaende opgerecht geexpresseert, dat hij attestant neffens den 
voorn. Balthasar de Neufville sulcx billick achtende, ende den voorn. weduwe tselve niet willende ofte 
connende voldoen, was dienaengaende (houden haer neffens de mombers haerer kinderen vergenoecht mette 
ontfangen bescheijden, nopende den stant der compte) mette requiranten overcommen ende veraccordeert bij 
forme van uutcoop, dat de voorn. requiranten haer souden voldoen, soo voor de omtrent vijffduijsent gulden 
bij den voorn. Abraham Ampe haeren za: man ende vader respective gefourneert, als mede voor alle winst 
een som van thienduysent neegenhondert karolus gulden, daer mede de voorn. weduwe ende erven van 
Abraham Ampe souden affstaen van de compagnie ende gemeenschap die met alle baten schaden 
bancquerotte ende anders aende voors. requiranten cedeeren ende overgeven, sonder eenich recht, actie, 
pretensie desen aengaende te reserveeren. Gelijck oock daer van alsdoen contract ofte accort in forma 
opgerecht ende beteijckent is. [...] 

 
662. [227. 125]: 6 februari 1656. Pieter de Clercq, zoon van Lucas de Clercq, machtigt Arent Muys 

van Holy, notaris te Dordrecht, om te ontvangen van Jacomijntgen Jansdr., wed. Andries Pietersz, te 
Dordrecht, de som van 160 carolusgulden, over geleverde weedas. 

 
663.  [227, fol. 172]: 28 juli 1656.   De voogden over Jannitgen van de Rijp, dr. van wijlen 

Bastiaen van de Rijp, die hij gewonnen had bij Jannitgen de With, zijn eerste vrouw, verklaren dat de 
genoemde Bastiaen van de Rijp, ten tijde dat hij zich ten tweede maal in het huwelijk begaf wilde 
begeven, n.l. met de dochter van Jacques de Clercq, koopman te Amsterdam, hij zijn dochter Jannitgen 
bewees met 2000 car.guldens, die hij over een jaar hoopt op te brengen. 

 
664. [227. 381]: 17 maart 1658.  De kinderen van wijlen Lucas de Clercq, mitsgaders Sr. Jacob Elias, 

in huwelijk hebbende Adriana Keysers, tevoren wed. van genoemde Lucas de Clercq, verklaren 
opgedragen te hebben aan Sr. Jacques de Clerck, koopman te Amsterdam, de som van 3000 car.gls., 15 
st., zijnde de helft van 6001-10-0, de naergenoemde persoonen over vercofte en geleverde waeren ende 
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coopmanschappen aen den voorn. Lucas de Clerck sa. en die gemelden Jacques de Clerck in compagnie 
nog schuldig sijnde, daer af reeckeninge op den 23 juli 1653 gesloten is. volgt een lijst van personen die 
betaling hebben gedaan. 

 
665. [229. 111]: 29 augustus 1655. De erfgenamen van Lucas de Clercq machtigen Jacob Elias en 

Abraham Davids om hun belangen te behartigen. 
 
 
 Notaris Jan Colterman [inv.nrs. 230 t/m 236 (1646 - 1659)] 
 
666. [232. 197]: 5 oktober 1652. Verklaring van Jacques de Clercq, n.a.v. het overlijden van zijn 

zwager Pieter Moens, dat hij wel zorg zal dragen voor de begrafenis, maar dat hij zich nadrukkelijk niet 
zal gedragen als erfgenaam van dezelve Moens. 

 
 Comp. Jacques de Clercq, koopman tot Amsterdam, te kennen gevende dat syne swager Pieter Moens tot 

Heemstede es overleden ende zijn lichaem tegenwoordich boven de aerde staende dienvolgende 
nootsaeckelycken daerinne moet werden voorsien ende ordre gestelt dat t’selve lycke ten aerde werde 
gebracht. Ende naerdien de andere swagers verder syn geseten ende hy comparant naest aen dese Stadt 
woonachtich es, derhalve hy oock de naeste es om in dese gelegentheyt ten eersten daertoe de handt te 
binden. Edoch omme hem selven daer door in geen laste ende swaericheyt te steecken ende niet te 
schynen den boedel van sijnen voors. swager sich te immisceren, ende erffgenaem van hem te gedragen 
ten reguarde die veel meerde schulden souden mogen beswaert als de goederen daer tegen importeren, 
soo ist dat hy comparant alvooren by desen verclaerde wel expresselycken te protesteren, dat hy hem int 
minste niet en verstaet de voors. boedel van sal: Pieter Moens te immiscren nochte sich als erffgenaem 
van selve te gedraegen, maer hem te houden aen den tyt van deliberatie die naer rechten hem daer toe is 
lopende. Ende dienvolgende dat hy allenlyck uyt lieffde ende de plicht die men alle doode lycken 
schuldich es, de ordre tot de begraeffenisse mettet geene daer aencleeft sal voornemen te presteren ende 
doen; sonder nochtans hemselve daerdoor eenichsints te belasten, nochte in zijn tyt van deliberatie te 
prejudiceeren, versouckende hiervan acte in belisima forma [...].  Getuigen: Barent Roelofsz Wanscher 
en Johannes Pater. 

 
667. [232. 364]: 6 maart 1653.  Bastiaan van de Rijp, coopman binnen dese Stadt [..] bekent 

schuldich te syn aen Sr. Jacques de Clercq [...], syn schoonvader, de somme van 3.600 carolusguldens, 
spruytende van wisselgelden by de voorn. Jacques de Clercq voor hem comparant betaelt mitsgaders 
penningen die hy comparant heeft ontfangen de selve de Clercq competerende ende coopmanschappen by 
hem van zijnen schoonvader gecoft. Belovende mitsdien de comparant de voors. 3.600 guldens te betaelen 
aen den gemelten Jacques de Clercq, ofte den rechten houder deses, tot derselve vermaninge [...] int jaer 
op huyden innegaende ende dat in goede gevalueert gelt, vry costeloos ende schadeloos, mits drye 
maenden te vooren gewaerschout zijnde, daer onder de comparant by deses verbint zyn persoon ende 
goederen, roerende ende onroerende, presente ende toecomende [...]  Getuigen:  Barent Roelofsz 
Wanscher en Cornelis Hofflandt. 

 
668. [232. 364vo]: 6 maart 1653.  Bastiaan van de Rijpe bekent schuldig te zijn aan Anneke van de 

Rijp, weduwe van Franchoys Davidts, mede woonende alhier, de somma van 3.000 carolusguldens, 
spruytende ter saecke van gelycke 3.000 carolusguldens by hem comparant op den 25 September 1651 
van den voorn. Janneke van Rijp, zijns zuster ontfangen [...] 

 
669. [232. 374vo]: 13 maart 1653. Comp. Jacques de Clercq, te kennen gevende dat was coomen te 

overlyden Bastiaen van de Rijpe in zijn leven coopman binnen deser Stadt, zijne schoonsoone geweest, 
Ende verclaerde voorts, soo voor hemselve als in de naeme van syne dochter, weduwe vande voorn. 
Bastiaen van de Rijpe, dat ter insichte der saecken van desselfs begraeffenisse niet en moogen lyden 
eenich vertreck [= versteck?], maer gevordert moeten werden, dat derhalve hy comparant ende zijne 
voorn. dochter de handt daertoe sullen binden, de begraeffenisse mettet geene daeraen cleeft bevorderen 
ende de gelden daertoe noodich verschieten ende debourseren. Edoch onder dese expresse protestatie dat 
hy ende zijnde dochter daermede niet verstaen in de boedel van de voors. Bastiaen van de Rijpe sal: te 
immisceren; deselve te aenvaerden ofte haer als erffgenaemen van hem te gedraegen, maer 
dienaengaende hun houdende zijn aen de tyt omme haer daer op te beraden, lopende van allicht ‘twelck 
den comparant versochte kennisse gedraegen ende dese acte gedepescheert te werden [...] 
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670. [232. 392vo]: 31 maart 1653. Geertruyd de Clercq, weduwe van Bastiaan van de Rijp, machtigt 
haar vader om in naam van haarzelf en de voogden over het nagelaten kind, de boedel van haar man 
zaliger te aanvaarden onder ‘benefitie van inventaris’. Getuigen: Jan Claerhout en Nicolaes Hofmann. 

 
671. [232. 417]: 26 april 1653.  Comp. Jacques de Clercq, als last en procuratie hebbende van zijne 

dochter Geertruyt de Clercq, weduwe van zaliger Bastiaen van de Rijpe [...] verclaerde [...] volmachtich 
te maecken Sr. Cornelis van der Hulst, poorter deser Stadt, spetialyck omme met ende beneffens de 
geordonneerde voochden over ‘t naergelaten kint van de voorn. Bastiaen van de Rijpe, als neffens de 
voors. Geertruyt de Clercq  geaenvaert hebbende benefitie van inventaris mitsgaders omme neffens de 
voorn. voochden den boedel voorts te redderen ende benefitien, de goederen te vercoopen, de 
cooppenningen inne te vorderen ende ontfangen onder zyne quitantie ende voors. alles te doen ende te 
verrichten ‘tgeene van noode wesen sal [...]  

 
672. [232. 438]: 10 mei 1653.  Comp. Jacques de Clercq en bekende voor hem en syne 

erffgenaemen aengenomen ende belooft te hebben [...] soodanige 1.023 carolusguldens als Srs. Johan 
Bardoel, coopman alhier ende 310 guldens als Sr. Heyndrick van Diepenbroeck medecoopman alhier 
beyde hebben gecompeteert van wijlen Bastiaen van de Rijpe nu van zyne naergelaten boedel ter saecke 
van geleverde coopmanschappen [...] 

 
673. [232. 458]: 27 mei 1653.  Comp. Geertruyd de Clercq, weduwe van Bastiaan van de Rijp, 

tegenwoordich woonende tot Amsterdam ende verclaerde te approberen ende te ratificeren alle t’geene 
Sr. Cornelis van der Hulst, poorter deser Stadt uyt crachte van acte van subsitutie van den E. Jacques de 
Clercq haren vader [...] heeft gedaen ende vercocht ende wijders bij dese de voorn. Cornelis van der 
Hulst [...] volmachtich te maecken omme voor en inden naeme van haere comparante in qualite alsmede 
[........] van mandament van benefitie van Inventaris van den boedel van hare man zaliger ofte anders in 
hare comparantes privé name te ontfangen de opdrachte vant huys en erve staende in de Groote 
Houtstraet by haeren man zaliger gecoft van Anthony Sluyter ende zijnde kinderen [...]  

 
674. [233. 367vo]: 16 juli 1654.  Geertruyd de Clercq, wed. Bastiaan van de Rijp, machtigt Cornelis 

van der Hulst om voor de schepenen te transporteren haar huis in de Grote Houtstraat. 
 
 Comp. [..] Geertruyd de Clercq, wed. van sa: Bastiaen van de Rijpe, wonende tot Amsterdam, ende 

verclaerde onvermindert de procuratie gepasseert op de eersame Cornelis van der Hulst alsnoch te 
constitueren ende volmachtich te maecken [...] Cornelis van der Hulst, wonende alhier omme uyt haer 
comparants naem, als den boedel van haer sal: man voorn. geaenvaert hebbende onder benefitie van 
inventaris, in dier qualiteyt te transporteren ende op te dragen voor de E. heeren schepenen deser Stadt 
aen ende ten behoeve van Jan Jansz van Arnem, brillemaecker, mede wonene alhier, seecker huys ende 
erff gestaen ende gelegen binnen dese Stadt, in de Groote Houtstraet op de hoeck van de Peuselaersteegh 
[...] 

 
675. [234. 110vo]: 1655.  Mutueel testament Jan de Keyser, coopman in granen binnen dese Stadt en 

Janneke de Clercq. 
 
676. [234. 277]: 1656.   Willem van der Kindert: wisselprotest:  Dantzich, £ 58,- 
 
677. [235. 19]: september 1646. Insinuatie van Jacques de Clercq, op verzoek van zijn zwager Philippus de 

Glarges, over een bedrag dat De Clercq zijn overleden vrouw Susanna Moens schuldig was. 
 
 Den eerste notaris, hiertoe versocht sal hem ten versoucke van Philippus de Glargius, doctor in de 

medicynen binnen deser Stadt Haerlem neffens twee getuygen naer hem lang vinden aen de persoon van 
Jacques de Clercq, woonende tot Amsterdam, ofte ter plaetse daer hy domicilium binnen dese Stadt sal 
hebben gecoosen ende hemselve aldaer presenteren ende insinueren t’geene volcht: 

 Alsoo wijlen Juffr. Susanna Moens, des insinuants overleden huysvrouwe mitsgaders oock den 
geinsinueerde den geinsinueerde verscheyden maelen ende vervolgens hebben geprotesteert gehadt over 
te tellen ende in zijnen handen te stellen seeckere 851 guldens by den voorn. geinsinueerde gepretendeert 
ende voorgegeven hem te competeren, mits daer van t’haeren behouve ende ontlastinge passeerende 
behoorlycke quitantie, alles [...?] gesien hy geinsinueerde nochtans noyt en heeft getoont van ‘t recht 
ende de [tituli?] waer door hem der eygendomme van de selve 851 gls. soude toebehoren, Es nochtans hy 
geinsinueerde van tyt tot tyt daervan gebleven in gebreecken, ende onder telle quelle protest ende 
gesustineerde reeckening daervan hy neffens die begeeft heeft voldaen te zijn, de voors. ontfangh 
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geweygert, Edoch dewijle echter het den voors. geinsinueerde gelieft heeft den Insinuant bij notule jegens 
de op huyden gehouden vierschare te citeren, ende den selve in schijn van een quade schuldenaer aen te 
claegen, soo est dat hy insinuant alsnoch inhereert de voors. presentatie ende hem geinsinueerde met 
clinckende gelde ende opentlijck aenbiedende es onder behoorlycke acquit de dadelycke overtelling van 
de voors. 851 gls. ende by resuys ofte weygeringe mitsgaders ende treck van aenmaninge van selve 
presentatie, es hij Insinuant wel expresselyck protesterende van costen, schaden ende interesten 
mitsgaders injurien, proceduyren ende aenclagh, omme de reparatie vandien te verhaelen ende 
vervolgens daer ende soo dat behooren sal, Den voorn. geinsinueerde met eenden denunchierende ende 
aen seggende dat hij Insinuant metter daet syn handelen sal ontijdelen van de voors. penningen ende 
deselve mey zijn geinsinueerdens last ende pericule consigneren inden secretarije deser Stadt [iets 
doorgestreept] relateert b: wedervaren, 

 
 In conformite van welcke bovenstaende acte ick Johan Colterman Notaris publicq mij ten overstaen van 

de naergenoemde getuygen op ten 29 September 1646 des naermiddachs my gevonden ten huyse van Sr. 
Abraham Ampe wonende in de Sylstraet binnen deser Stadt, alwaer de voorn. Jacques de Clercq plaetse 
zijnder domicilium heeft gecoosen ende aldaer aen de dienstmaecht mits t’affwesen vande voors. Ampe 
ende dat syne huisvrouwe belet was ende niet voor en conden comen, daer van onderricht ende voorts 
door haer des voorn. De Clercq t’geene voors. geinsinueerde opentlycken met clinckenden gelt de voors. 
851.5.- gepresenteert ende by resuys weygeringe off versteck van aenmaninge geprotesteert als vooren, 
mitsgaders gedenunchieert dat den Insinuant mette daet zijne handen van de voors. penningen sal 
ontijdelen ende desleve tot zijn de Clercqs last ende pericule consigneren ter Secretarije deser Stadt, 
waerop de voorn. dienstmaecht [doorgestreept: mijn tot antwoorde gaff:] versocht ick notaris voorn. des 
volgende dachs smorgens haer voornoemde meester daervan noch eens soude willen coomen spreecken, 
aldus gedaen binnen der Stadt Haerlem, ten dage voors. [...] 

 
 Dienvolgende ende ten syne omme de voors. Ampe van voors. insinuant ende presentatie mede bericht te 

doen, ick notaris voors. op den 30 September anno voors. des morgens, ende mits denselve noch niet 
bijderhant en was op syne bescheydinge des middachs, alsoock noch verscheyden maelen t’syne huyse 
geweest, doch eyntelyck uyt de dienstmaecht verstaen dat hij de 3 Oktober smorgens op Amsterdam was 
getrocken, waerover ick notaris voorn. op dato mij getransporteerd hebbe aen de persoon van Nicolas 
d’Assonville des voors. geinsinueerdens procureur ende deselve Ass. de voors. insinuatie ende presentatie 
gedenunchieert, die mij in naeme van de voors. geinsinueerde tot antwoorde gaff dat hij de 
gepresenteerde penningen wel wilde ontfangen mettte verschenen interesten vandien ende voorts versocht 
copije, die ick hem gelevert hebbe [...] 

 
678. [235. 95]: 17 juni 1648.  Verklaring van Jacques de Clercq e.a. over de verkoop van een 

hofstede en landen in Heemstede, toekomende zijn zwager Pieter Moens.45 
 
 Comp. [..] Jacques de Clercq, coopman tot Amsterdam, Jacob van Swieten, notaris aldaer ende Harmen 

Verwou, mede wonende tot Amsterdam, ende verclaerden dat also Sr. Mathijs du Bois in de naeme van de 
gemeene erffgenaemen van sal: Franchoys Tierens opt versouck van hen Comparanten heeft 
geconintueert de executie van de hofstede ende landen daeraen behoorende, toecomende Pieter Moens, 
gelegen in de banne van Heemstede in soodanige staet als de saecke [.....?] ende deselve executie tegens 
Pieter, nu tegenwoordich staet sonder eenige veranderinge daerinne te maecken ofte t’recht van de 
voorn. gemeene erffgenaemen voor Franchoys Tierens int minste te prejudiceren ende dat voor de tyt van 
twee ofte uytterlycke drye maenden, omme te sien off de voors. hoffstede ende landen middelertyt uyt de 
handt soude connen werde vercoft, ende dat niet willende vallen sal de voors. executie hebben zijn 
voortganck sonder dat deser daerinne eenige prejudicie sal doen [...] 

 
679. [235. 287]: 1 mei 1651.  Verklaring over de koop door Lucas van Beeck en Lucas de Clercq 

van een stuk land in de banne van Assendelft. 
   
 Comp. Claes Pietersz Annes en Lucas van Beeck en Lucas de Clercq; en d’voorn. Claes Pietersz Annes 

bekende vercocht, ende d’voors. Luijcas van Beeck ende Luycas de Clercq bekenden t’same gecocht te 
hebben eerst een stuck lants genaemt [‘Trentreen’?] leggende inde banne van Assendelft groot 1.363 
roeden, rijnlandse maet, suyver lant sonder de slooten daer in gereeckent ofte gemeten, als mede de 
leegte loopende door ‘t midden van ‘t voors. stuck lant mede niet gereeckent in de voors. roetallen, belent 

 
45 De buitenplaats van Pieter Moens is uiteindelijk op 12 augustus 1649 voor ƒ 12.820,- verkocht aan Jan Luytgens Hooft († 1662), 
een zeer welgesteld Amsterdams koopman, die ook op dit buiten te Heemstede is overleden. 
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aen noortwesten Pieter Pouwelsz, aent suytoosten de Bantscheyt van Crommenie ende Assendelft,  ende 
noch een stuck lant genaempt ‘het Mennitge’ leggende in den voors. banne van Assendelft groot 361 
roeden Rijnlandse maet sonder de slooten mede daerin gereeckent ofte begreepen als vooren, belent aent 
noortwest Guertge Pieters, aen noortoost Joost Cornelisz voors. ende aent suytoost den heerenwech, 
Ende sullen d’voorn. coopers daer vooren aen de voorn. Claes Pietersz betaelen voor iedere roede 35 
stuivers vry suiver gelt  [volgt verdere bepaling van hoe de betaling zal geschieden] 

 
 
 Notaris Z. van der Pullen  [inv.nrs. 237 t/m 245 (1650-1666)] 
 
680.  [237, fol. 315-315v]: 17 sept. 1689.   Daniël Camby, oud omtrent 70 jaar, en Jeronimus 

Bastiaens, omtrent 60 jaar, blekers wonende de voorn. Camby in de heerlijkheid van Bennebroek en 
Jeronimus Bastiaensz in de heerlijkheid van Heemstede, hebben ten verzoeke van Grietje Philips, wed. 
wijlen Gerrit Kinkchuijsen en Engeltje Kinkchuijsen, wed. van wijlen Jan Hugaert, verklaard dat hen zeer 
wel bekend is de gelegenheid van de blekerij door de requiranten in deze gekocht van Abraham Ampe, 
Grietgen Ampe c.s., alle erfgenamen van zal. Levijna Ampen, in haar tijd weduwe van zaliger Abraham 
Ampen, en zulks zeker te weten dat de stingh(?)sloot of uitwatering van de voors. blekerij altijd haar vrij 
uitwatering gehad heeft tot in het meer toe, gelijk als dezelve tegenwoordig hebben, zonder dat in de tijd 
van omtrent veertig jaar iemand daartegen heeft geprotesteerd, maar integendeel dat dezelve altijd in vrije 
eigendom vreedzaam is gepossideerd, zowel door de huidige als de vorige eigenaars. Gevende Daniël 
Camby voor reden van wetenschap ddat hij omtrent de tijd van veertig jaar zowel op als naast de voors. 
blekerij heeft gewoond; en Jeronimus Bastiaens als reden dat hij met zijn zaliger vader omtrent de tijd van 
acht jaar continu heeft gewoond op de blekerij, doch dat zulks omtrent de veertig jaar is geleden en zulks 
van tijd tot tijd zo op als omtrent de blekerij gewoond en verkeerd heeft. 

 
681. [239. 180]: 13 juni 1654.  Comp. Engeltie Kinckhuysen, wed. van zaliger Jan Huygert [= 

Hugaert], Willem Huygert, zoon van zaliger Jan Huygert, en Pieter de Clercq met Aertheunisse 
Spyckerhuis; zij zijn tot een accoord gekomen betreffende een condemnatie provisioneel tot laste van Jan 
Anthony inhoudende de somme van ƒ 160.13.2 ende sulcx interessen vandien tegens een penninck sestien, 
hercoomende van de tweede termijn van seeckere ende huyse ende erve gestaen ende gelegen in de Witte 
Heeresteech binnen deeser Stadt bij den voorn. Jan Anthonij van den meergenoemde Aertheunisse 
Spyckerhuis gecoft ter somme van ƒ 1.500  daerinne gereckent is ƒ 200 lasten namentlijck op deser 
naervolgende manier [...] 

 
682. [240. 72vo]: 29 december 1656. Comp. Adolf Hermans, garenbleker wonende in de heerlijkheid van 

Heemstede, bekende getransporteerd te hebben (en dat in mindering van hetgeen Pieter de Clercq van 
hem comparant nog competeerde) aan de selve Pieter de Clercq alle soodanige somme van penningen als 
hem comparant van eenen Jan Jansz van Kessel, woonende binnen deser Stadt, deuchdelyk is 
competerende [...] 

 [N.B. Pieter tekent met Pieter de Clerck]. 
 
683. [240. 165vo]: 22 mei 1657.  Comp. Jacob Elias, in huwelijk hebbend Adriaentgen Keysers, 

gewezen weduwe van zaliger Lucas de Clercq, Pieter de Clercq, Jan de Keyser, in huwelijk hebbend 
Janneke de Clercq en Willem van der Kindert, in huwelijk hebbend Passchijntgen de Clercq; allen 
erfgenamen van Lucas de Clercq, machtigen Bartholomeus Vorst, ontvanger van de gemeenelands-
middelen binnen de stad Haarlem om in hun naam te innen alle soodanige schulden als gecomen sijn uyt 
den boedel van Abraham de Caluwe en deszelfs huysvrouwe, welcke Luycas de Clercq saliger bij Evert 
ende Pieter Boogaert, cooplieden tot Amsterdam in volle eygendom sijn opgedragen ende getransporteert 
[...] 

 
684. [242. 308]: 1 december 1662. Insinuatie door Jacob Verbeeck, koopman te Utrecht, van Cornelis 

van der Mersch, als getrouwd zijnde met Geertruy de Clercq, enige erfgename van Jacques de Clercq, 
betreffende een compromis aangegaan tussen De Clercq en Verbeeck, waarna De Clercq echter is 
overleden, zodat het compromis geen effect heeft genomen. 

 
 Op huyden hebbe ick, Zeeger vander Pullen, openbaar notaris [...] my in presentie van den 

naergenoemde getuygen gevonden ende getransporteert ten huyse ende aen de persoon van Sr. Cornelis 
van der Mersch, ende d’selve in qualite als getrout hebbende Juffr. Geertruyt de Clercq, dochter ende 
eenige Erffgename van sal. Jacques de Clercq, uytten name ende van wege Sr. Willem van Gaesel, 
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wonende tot Amsteldam, als procuratie hebbende van Sr. Jacob Verbeeck, coopman tot Uijtrecht, 
geinsinueert ende te weten gedaen tgeene volcht 

 Den Insinuant in qualite als boven seght dat hy verscheyde meer als billick redelicke en beleefde 
presentatie, soo mondelingh als oock door Notaris ende getuygen aen u geinsinueerde schoonvader 
saliger heeft gedaen, door welcke de voors. presentatien u geinsinueerde voorn. schoonvader saliger soo 
verre is gecomen, dat hy op den 9 October 1661 metten insinuant in qualite voors. heeft aengegaen en 
opgericht seecker compromis waer by alle de questien geschillen ende differentien tusschen den insinuant 
in de voors. qualite ende u geinsinueerde schoonvader voorn. open staende wierden gesubmitteert ende 
verbleven in de arbitragie ende uytspraecke van de heeren en Mrs. Abraham Becker, Cornelis Hop ende 
Jacob de Lamine  advocaten, omme als goede mannen de questien [..] te termineren, soo en sulcx sy naer 
reeden billickheyt by den compromisse gepasseert voor Notaris Jan Cramer ende seeckere getuygen tot 
Amsterdam den 9 October 1661. Dan de wijle u geinsinueerde voorn. schoonvader saliger, alvooren 
eenige compartien op het voorn. compromis te houden, deser werelt is comen te overlyden, heeft het 
voors. compromis geen effect genomen. Ende alsoo niet alleen den insinuant in qualite voors. omme all 
ongemacke, costen ende processen voor te comen, u geinsinueerde meermalen soo mondeling als door u 
Broeder Sr. Adriaan vander Mersch heeft versocht het voors. compromis te confirmeren ende aen te 
nemen [...] sonder dat den insinuant ofte syne principalen by u geinsinueerde yets heeft conne vorderen 
ofte eenige satisfactie becomen. Waarna er verder op wordt aangedrongen dit wel te doen. Daarbij worden 
enige gepasseerde acten genoemd: 19 maart 1660; ampliatie: 31 januari 1662 en twee insinuaties: dd. 29 
augustus en 17 september 1661, alle voor notaris Cornelis de Grijp te Amsterdam. 

 Op 23 december vervoegde de notaris zich andermaal aan het adres van Cornelis van der Meersch en 
heeft opnieuw geïnsinueert en geprotesteert als boven, waarop deze gaf als antwoorde dat hy met van 
Gesel niet en hadde te doen en soo Verbeeck iets hadde te seggen ofte pretenderen, dat hy Verbeeck hem 
Van der Meersch soude aenspreecken te vrede synde met ditto Verbeecq te compareren voor eerlicke 
luyden by henluyden ten weerszijde daertoe te verkiesen mits dat het selve geschiedde alhier binnen 
Haerlem. 

 
685. [244. 251vo]: 1656.  Sara de Clercq: testament 
 
 
 Notaris Michiel de Keyser  [inv.nrs. 246 t/m 272 (1651-1682)] 
 
686. [261. 327]: 24 november 1669. Inventaris van de goederen van wijlen Christina van Steenkiste, wed. 

van Lucas van Beeck, koopman te Amsterdam, dewelke zij heeft nagelaten op haar hofstede, gelegen te 
Overveen bij de Cleverlaan, binnen de jurisdictie van Brederode. 

 ‘Op de cleersolder’; ‘Op de bovencamer genaemt de Clerikecamer’ [= De Clercqskamer!]; ‘Int 
bovenvoorhuys’ (waar een schilderij van de hoffstede); ‘Op de boven van Beeckskamer’ (hier diverse 
schilderijen, w.o. nog een van ‘de hofstede’, alsook een tronie van Reijer Jacobs en ‘een tronij met een 
eijcke lijst’; ‘In de boere benedenceuken’; ‘In de spin’; ‘In de kelder’; ‘Noch in de voors. boerecamer’; 
‘In de kelder bij de keuken’; ‘In de keuken’; ‘In de bottelarij’; ‘In de stall’; ‘Op de werff’ en ‘In de 
Paerdestal’. N.B. Geheel maakt nog een betrekkelijk sobere indruk. 

 
687. [263. 169]: 28 juli 1675.  Comp. Jan van de Rijp, weduwnaar van Susanna van Mollem, bij 

wie hij vier kinderen heeft gehad: Catarijna, oud 7 jaar, Maria, zes jaar, Elsie, vijf jaar, en Susanna van de 
Rijp, oud drie jaar, ter ene zijde, en David van Mollem, grootvader en voogd over deze kinderen aan de 
andere zijde. Verklaren overeen te zijn gekomen dat Jan van de Rijp aan zijn kinderen, bij het bereiken 
van de volwassen leeftijd, of bij huwelijk, zal uitkeren de som van 4.000 car.gls. aan ieder van hen, tot 
voldoening van hun moederlijk goed 

 
688. [263. 175]: 30 juli 1671.  Inventaris (zeer uitvoerig) van de nagelaten boedel van wijlen Jacob 

Elias, overleden buiten de Kruispoort, weduwnaar van Adriaentgen Keysers. 
 Boven opt linnekamertie (waar een oostersche kist, met zeer grote hoeveelheden textiel, alsook een 

achtkant conterfeytsel van Snaets); Int middelcamertie (hier een houten boekenkast met diverse 
gespecificeerde boeken - interessant); Opt vleerkamertje; Opt Appelcamertie; Int op of afgaen van de 
trap; In de achtervoorkamer (met diverse schilderijen, meest zonder naam van schilder; ook: een 
vrouweconterfeytsel); Int kasie naest de bedtstee bevonden (ondermeer twee zakken met geld en een 
gouden pistolet, zo goed als nieuw); In een vast kasie inde bedtsteede bevonden (nog een zak met geld); 
Int cleijn zijdelvoorcamertie (o.m. enkele schilderijen) en een groote eijken kas; daer in bevonden 
eensgelijck in een cleyn kasie (o.m. een paers fluweel juweel coffertie met diverse kostbare juwelen en 
gouden en andere munten, alsook een gout oorlogie met een goude kas  met een coopere sleutel, zilver, 



Noord-Hollands Archief 

- 182 - 

zilver poppengoed - alles talrijk. Ook genoemd: twee goude messen daer Adriana Keysers op staet. Volgt: 
De Wolle clederen, het lijwaet; boecken raeckende den overledene (waaronder drie journalen in folio 
beschreven, beginnende van den jaere 1640 tot desen jaere 1671, raeckende de overledens commercie en 
nog drie daarbij horende beschreven boeken. Ook: een extract rekening, staat en scheiding van de boedel 
van Maritgen Cornelis, wed. Jan Snaets den ouden.  

 Verder: Int voorhuys (diverse schilderijen, w.o. Prins Maurits te paert, een geverfde toonbak met een 
foldertie  en twee potten met resp. Zelburger Deense potas en Colberger weedas); In de voorkelder; Int 
packhuys (een balans en gewichten, alsook flinke hoeveelheden as: 43 tonnen, 12 tonnen en 44 stuks); In 
de groene kamer (diverse schilderijen); In de witte zael  (weer diverse schilderijen, w.o. een 
conterfeijtsel); In de keucken camer (w.o. een troonitie boven de deur, flinke aantallen porselein, een 
degen met een zwart gevest, alsook een musket met een verketstok(?), vier snaphanen, drie zakpistolen, 
een bardisaen(?) en een rotting met zilveren knop); In de bottelaerije  (waar ondermeer een hele 
opsomming van schotels block tin (=?)); Volgt het cooperwerk; Int snuijvertie (waar een rotterdams 
olijpotien en drie dito schotels met de vier Heemskinderen); Int portael (ondermeer twee conterfeytsels 
van doode kindertien en een troonie met een vergulde lijst; Op de cleersolder; Int tuynhuijsie  (ondermeer 
enkele boeken, w.o. een disteleerboeckie en een schilderkonstboeck, alsook een disteleerketeltien; Int 
hoenderhuijs; In de tuyn (o.m. vier vogel vluchiens daer onder in noch sitten vier kanarien, twee oude en 
twee jonge en noch een koutie op de plaets; In de stal (een paert en een partij hoeij op de solder); Int 
achterkeuckentie in de tuijn. 

 
 Voorts een opgave van de vaste goederen. Hiervan hier genoemd: 
 - Noch een grooten schoon en wel beplanten Tuijn metten opstall, van drie nieuwe packhuijsen en de 

andere huijsinge ende getimmerten, mitsgaders boomen, plantagie ende anders, alle gestaen ende 
gelegen bij den anderen buijten de Stads Singel, tusschen de St. Jans en Amsterdamsche waterpoort, 
groot 87 roeden, belent aent noord en oosten Luijcas de Clercq, ten zuijden de voorn. Singel, ende ten 
westen Jan Dingemans, volgens de opdracht ... op den 12 junij 1653 voor de schepenen van Haerlem 
gepasseert, staende int grootboeck folio 291 [...] 

 - noch een thuijn met den opstall, groot omtrent 26 roeden, gelegen buijten de St. Janspoort, binnen deser 
Stadts vrijheijdt, int laentie van Peuninghveer (?), belent Luycas de Clercq c.s. aent oosten, Willem 
Warmont aent suijden, Michiel Scharpereel aent westen en Jan Jansz. Trije(?), uijtgaende op de St. 
Jansweg, volgens de opdrachtbrief op den 4 meij; anno 1634 voor schepenen der stad Haerlem 
gepasseert, staende gestaet int voorn. grootboek fol. 30 [...] 

 - Noch de huijsinge getimmert ende verdere opstall, staende buijten de Cruijspoort aen de stads singel, 
op de gront van de jonckheer Jan van Persijn, daer in de overledene is gestorven, belent Barent van de 
Bose (?) aen de een zijde, Sijmon Jansz. aen de andere zijde, volgens opdrachtbrief op den 18 maart 1631 
voor schepenen dezer stad gepasseert, gestelt in voorsch. register op fol. 30. 

 - Noch een huys metten erve staende ende leggende inde Beeckstraet binnen Haerlem [...]; transport op 28 
september 1657, fol. 30 

 - Noch een opstall van een garenbleyckerye opt lant vant Heylige Geesthuys tot Haerlem, buyten de 
Sijlpoort ende Cruyspoort aender Singel, belent ten suyden de Singel en de Kerstsloot (?), ten oosten de 
tuynen vant Heylige Geesthuys, ten noorden de tuynen ende ten westen Sybrant Isbrantsz., volgens 
opdrachtbrief dd. 25 november 1661, in het grootboek fol. 125 

 - Noch een bleyckery met de huysinge daer op staende ende bleyckersgereetschap, gelegen in de Mol 
onder Aelbertstberg, lesten gebruyck bij Tobias Voet, volgens de opdrachtbrief van dato 12 januarij 
1651, gestelt opt grootboek fol. 115 (fol. 190?) 

 
 Onder de vele uitstaande schulden genoemd: 
 - Luycas van Beeck tot Leijden: 2-13-0 
 - Adriaen Crommeling: 9-14-8 
 - Jan de Clercq tot Swol:  59-9-0 
 - Pieter de Clercq: 41-2-0 
 - Lucas de Clercq: 33-0-0 
 - Cornelis van Meeckeren: 28-1-0 
 - Jacques de Clercq: voor de quart geremitteert 
 - Annanisia Hugaert: 335-10-0 
 
 Dese naervolgende goederen sijn bij ons, int leven van mijn lieve husijvrouw Adriana Keysers zal. 

beheeten (sic) den 15 januarij 1662; 15 nummers, w.o.: 
 4) Een tuyn van 90 roede op de Singel, tusschen St. Jans en Amsterdamsche waterpoort, bruycker Pr. 

Noppen 
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 5) Een tuyn van 80 roeden op St. Janswech achter t’laentje vant Penningxveer, bruijcker Pr. Noppen 
 6) Een huijsje of twee camers in de Beecksteegje achter de pomp 
 12) Een gaeren bleeck van omtrent 434 roeden, gecocht van de heer Andries Ramp, 1661, met de ½ van 

de opstal en gereetschap daerbij sijnde, voor 3.575 gulden [...] 
 
 De lasten van de boedel: 
 - aan Jacques de Clercq: 61-8-0 
 - aan Leendert van Beeck: 1-11-8 
 - de drie kinderen van Luycas de Clercq: 177-3-8 
 - de boedel van Luycas de Clercq: 153-18-8 
 - de vrunden van Adriana Keyser, des overledenen huijsvrouw ende waarvan hij erfgenaam is, komen bij 

legaat volgens haar testament op ...... voor de notaris Loosdrecht tot Amsterdam en getuigen gepasseert, 
de som van 14.000 guldens. 

 - de gemeene ledematen armen van de gereformeerde duijtse gemeente komen bij legaat: 600 gls. 
 - de gemene ledematen armen van de gereformeerde religie tot Wijk op Zee komen bij legaat: 200 gls. 
 - de ledematen armen van de zelve religie te Santvoort komen: 200 gls. 
 - Janneke de Clercq komt bij legaat: 315 gls. 
 
 
 Notaris Willem van Kittensteyn (inv.nrs. 273 t/m 309 (1653-1671)] 
 
689. [301. 94]: 20 augustus 1667. Compareren d’Eerbare Juffr. Angeniese Huijgaerts, weduwe van Sr. 

Pieter de Clerck saliger, geass. met Joost de Volder, haar gekoren voogd in deze ter ene, en Joost 
Willemsz. Hoofman, koopman binnen deze stad Haarlem ter andere zijde, en verklaren hoe dat tussen hen 
comparanten op de eerste januari l.l. gemaakt was een compagnie om in as te handelen, welke compagnie 
hun ieder zal de helft aangaan en dat op en onder de navolgende condities: 

 1) De compagnie is begonnen de 1ste januari van dit lopende jaar 1667, op welke tijd de contrahenten elk 
naar haar gelegenheid as in de compagnie hebben gebracht, te weten Joost Hoofman: £ (?) 10.456.6.12 en 
de weduwe de Clerck £ 13.257.17.8 tot 20 st. een gulden in courant geld gerekend, conform de inventaris 
daarvan in de boeken gemaakt, daar af elk van de contrahenten [in marge: is ondertekend en kopie is 
hebbende en zal elk van de contrahenten] dit lopende jaar zoveel geld inleggen als het zijn gelegenheid 
toelaten zal en op het naast aanstaande nieuwe jaar zal men rekenen wat elk ingelegd en de een of de 
andere in het verschot gestaan heeft en daar zal men in het recht af rekenen tegen vier ten honderd in het 
jaar, gelijke interest zal ook altijd getrokken worden bij de gene die enig geld en compagnie (?) verschiet 
en wordt bij provisie genomen dat elk part £ 20.000 zal zijn tot een vast kapitaal voor de compagnie. 

 2) De namen zal men tezamen schrijven in de ashandel Joost Hoofman en de weduwe van Pieter de 
Clerck en men zal elkander van stonden aan alle mogelijke opening doen van elkanders klanten, humeur 
en capaciteit met hetgeen daaraan dependeert en elk naar vermogen de clandisie zoeken aan te houden en 
vergroten. 

 3) Joost Hoofman zal van stonden aan aannemen al het werk en correspondentie tot de ashandel nodig en 
zal in wichtige voorvallen met de weduwe communicatief gaan, maar in dagelijkse voorvallen in een 
verkoop zal dit geen wet zijn, gelijk Hoofman insgelijks zal approberen hetgene de weduwe in dagelijkse 
voorvallen van in- een verkoop in de handel zoude mogen komen te doen; hij zal verder de compagnies 
boeken houden te zijnen huize en aan de weduwe alle maanden kopie van het journaal geven of volgen 
laten, en verder aan haar of haar boekhouder op haar verzoek acces en visie tot al de compagnieboeken en 
zo men na dezes resolveerde tot een neutraal boekhouder, zulks zal zijn tot gemene kosten en zo 
Hoofman mocht komen te overlijden, zo zullen de boeken in de handen van zijn weduwe en erven 
blijven, en door haar of een boekhouder vervolgd en opgemaakt worden, mits kopie en visie geven als 
boven. Voor welke moeite en boekhouden Hoofman zal hebben 1¼ procent van al de verkoop zonder 
meer. De huur van een knecht zal tot gemene kosten zijn, maar Hoofman zal hem voor dat hij verder te 
zijnen dienst blijft de kost geven en over hem commanderen. Alle onkosten tot de handel nodig zullen 
gemeen worden gedragen en die geen die met wel te specificeren .. zijn, als tracteren van de klanten, 
comparitie binnenlandse reizen, geld en briefporten en wat van gelijke natuur is, zal men zo na mogelijk 
aantekenen en daarvoor vergoeding genieten naar redelijkheid. 

 4) De inkoop die Hoofman van nu aan tot aanstaande haertjesdach zelf doet, zal de weduwe geen schade 
af mogen lijden, tenzij het door het vallen van markt, verongelukken of verergeren van het goed en 
diergelijke buiten Hoofmans schuld. En de betalingen die de klanten doen zal voor de weduwe zijn tot zij 
haar geld in heeft, tenzij de nieuwe verkoop contant of op andere speciale condities geschiede, dies zal 
Hoofman eer hij enige van dezelve borcht in de weduwe haar boeken mogen zien, hoe dat eenieder 
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betaald heeft en zal hongehouden zijn aan enige van dezelve voor de compagnie te borgen, zo hij enige 
kwaad bedenken van dezelve heeft. 

 5) Gedurende de compagnie zal niemand van zich apart met as mogen handelen, en zo de een of de ander 
... (?) as van buitenslands in retour .. (?) kreeg, zo zal de andere vermogen daar zo groot part in te nemen 
als er de eerste in heeft, tenzij degene die ze kreeg dezelve buiten de klanten voor een ander liet verkopen. 
Maar zelf verkopen aan de klanten en den anderen geen part begerende, zal er 4 procent provisie af 
moeten gegeven worden, ten besten van de compagnie, gelijke provisie zal men ook rekenen van as die 
men in commissie verkoopt aan de klanten, anders ordinaris provisie. 

 6) Buiten de as zal elk apart voor zich zelf mogen negotiëren na zijn believen, de negotie die de een of de 
ander buiten de as doet, of reeds gedaan heeft en zal de andere in het geheel niet aangaan, gelijk ook de 
een de ander in generlei wijze zal mogen verbinden, noch doen zijn ondertekening belasten, alzo dese 
compagnie speciaal op de as is gemaakt en buiten dat tussen de contrahenten geen gemeenschap noch 
macht om elkander te mogen verbinden en wordt gegeven. Onder het woord as wordt in dit contract 
verstaan allerlei soorten van weedas, potas, hoe of van welke contreien die zoude mogen komen. 

 7) Men zal elk nieuwe jaar een verslag en balans maken en de nette winst delen, of de schade (die God 
verhoede) vullen en inleggen 

 8) Hoofman neemt aan de oudste zoon van de weduwe of bij aflijve van dien haar jongste zoon, zodra hij 
capabel is op ordinaire conditie op zijn kantoor te nemen en hem zowel in zijn particuliere dingen als in 
de ashandel te instrueren naar vermogen. En zal de weduwe vermogen aan haar zonen of zoon, capabel 
geworden zijnde, haar plaats in dit contract over te doen, gelijk Hoofman indien hij capabele kinderen 
kreeg, zulks ook zal mogen doen, maar de gene die er zijn kinderen in stelt, zal zelf de compagnie en de 
ashandel moeten verlaten. En zo de weduwe de compagnie al eerder verlaat, zo belooft Hoofman echter 
aan de zoon van de weduwe, als hij capabel zal geworden zijn part in de handel te laten en hem voor 
anderen en neffens zijn eigen kinderen te presenteren, mits dat de genoemde zoon daardoor zal verplicht 
worden in tijd en wijle gelijke faveure aan Hoofmans kinderen te doen. 

 9) Niemand van de contrahenten blijft verbonden de compangie langer te continueren als het hem belieft, 
uitgezonderd het jaar daarmee ingetreden is, dat zal moeten volvoerd worden, tenzij met gemeen consent. 
En die de compagnie verlaten wil, zal zulks drie maanden tevoren (namelijk op of voor de eerste oktober) 
aan de ander bekend moeten maken. Doch zo Hoofman binnen de eerste tien jaren de compagnie verlaat, 
zo zal hij in een jaar geen as aan de weduwe haar klanten mogen verkopen, hetwelk de weduwe indien zij 
de compagnie verlaat niet verbonden blijft, mitsdat Hoofman dan ook niet zal behoeven stil te staan en 
ontslagen is van de benefitiën aan de weduwe haar zoon beloofd. 

 10) Indien een van beide contrahenten gedurende de compagnie mocht komen te overlijden, zo hebben de 
erfgenamen en de weduwe van de overblijvende keur of de compagnie te willen aanhouden of niet, doch 
alles in manier als bij het negende artikel is gesteld. En zo de weduwe of erfgenamen capaciteit of 
authoriteit hebben om de handel aan te houden, zo zullen ze ten minste dat lopende jaar moeten 
continueren. En zo zij geen capaciteit of authoriteit hebben om te mogen of kunnen continueren, zo zal 
degene die voor de onmondige spreekt keur hebben of ze de nog resterende as willen delen, of dat ze die 
door de aanhouder tot gemene best wil laten verkopen, met de schulden doen als bij het dertiende artikel 
volgt en dan zal men de boeken sluiten en daarmee scheidt de compagnie. 

 11) Als beiden uit de compagnie scheiden, dan zullen op het naast nieuwe jaar de boeken gesloten en een 
nette balans gemaakt worden en zal degene die de handel wil aanhouden zijn keur hebben of hij de noch 
resterende onverkocht as bij het lot wil delen of dat hij die bij taxatie van onpartijdige mannen, daartoe 
ten wederzijden te kiezen, wil aannemen. En de uitscheider zal zijn keur hebben of hij de uitstaande 
schulden bij het lot delen wil, of dat hij die door de aanhouder wil laten invorderen, gelijk de aanhouder 
verbonden blijft naar zijn beste vermogen te doen. 

 12) De inkoop die geschiedt nadat een van beiden de compagnie heeft opgescheiden blijft voor diens 
rekenening die de handel aanhoudt, ten waren zulks geschiede met speciaal consent van beiden, wel 
verstaande dat de inkoop buitenslands eerst plaats zal grijpen, als daar tijding van het opzeggen der 
compagnie kan zijn. 

 13) Indien beide contrahenten tegelijk de handel en compagnie sluiten, zo zal men de onverkochte as en 
alles wat gemeen is in twee gelijke delen zetten en bij het lot scheiden en verdelen, maar de uitstaande 
schulden zal men een jaar lang gemeen invorderen en wat dan noch uitstaat zal men ook bij het lot delen, 
of elk de helft aannemen. Maar zo enige ondeelbare dingen of processen uit de handel waren ontstaan en 
overbleven, die zal men tot gemene baat of schade benificiëren en uitvoeren. 

 14) Beide contrahenten zullen straks na de ondertekening dezes schuldig zijn zodanige voogden over haar 
kinderen te stellen die de andere compagnie niet suspect zijn, dat de handel en clandisie zoude onder-
kruipen, met uitsluiting van alle weeskamers en andere collegiën, die zich ambts- of bloedshalve zodanige 
voogdij zouden willen aanmatigen, en zullen verder de anderen kopie geven van de authoriteit die men 
door testamenten verkregen en gegeven heeft. En indien Hoofman mocht komen te overlijden en zijn 
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weduwe te hertouwen, of dat de weduwe de Clerck hertrouwde, zo zullen de vrouwen zich in prejuditie 
van dit contract met de authoriteit van haar mannen geenszins mogen behelpen. 

 15) Joost Hoofman zal de aanstaande mei gaan wonen in het huis daar de weduwe de Clerck in woont, 
staande op  deze Stadssingel, bij de St. Janspoort en aan de weduwe de Clerck voor het woonhuis, tuin, 
stal met alle aankleven vandien voor huur geven 310 gulden in het jaar, op gewoonlijke condities van 
huur, en £ 150,- voor het pakhuis, hetwelk tot gemene kosten van de handel zal komen, welk huis hij zal 
mogen blijven in huur houden zolang de compagnie duurt, zo het hem aanstaat. En zo het buiten wonen 
hem niet langer mocht aanstaan, zo mag hij de huur opzeggen, vijf maanden voor mei en zo hij de huur 
op zou zeggen en de compagnie bleef duren en de weduwe de Klercq daarop als dan resolveerde het huis 
te verkopen met het pakhuis en aankleven vandien, en dat onder 10.000 guldens geld, zo zal Hoofman aan 
de weduwe de Clercq 500 gulden moeten goed doen, zonder dat hij van de hoger verkoop profijt zal 
kunnen trekken. En zo hij gedurende de huur de dagelijkse vertrekken mocht komen te vermaken (?), zo 
zal de weduwe daar honderd gulden en hij de rest toegeven, mitsdat zulke verbeteringe met communicatie 
van de weduwe geschiedt. 

 16) En eindelijk is wel expres bedongen en wordt mitsdeze van beide zijden eindelijk beloofd dat ingeval 
enig verschil uit de compagnie, handel, of over de zin van dit contract mocht komen te onstaan, boven 
verhopen, dat de contrahenten of hare successeurs de anderen daarover in generlei wijze zullen vermogen 
in rechte te betrekken, directelijk noch indirectelijk, onder generlij pretext, hoedanig die ook zoude 
mogen mogen door menselijk vernuft bedacht worden of reeds bedacht zijn, maar dat alle zodanige 
verschillen dadelijk zullen moeten verblijven en gesteld worden ter arbitragie van twee, vier of zes 
eerlijke en vredelievende lieden, hen dienverstaande door partijen ten wederzijde daartoe te kiezen, van 
welken uitspraak geen appèl noch verder beroep, veelmin enig relief of revisie zal mogen gezocht 
worden, renunciërende partijen, contrahenten, mitsdien van alle excepties en benefitiën die haar in deze 
enigzins zoude mogen ten bate komen gene uitgezonderd. En zal niettemin staande verschil geen 
scheuring, die tot disorder van de handel zoude moge strekken, mogen geschieden, in generlei wijze, 
anders dan naar den inhoud van dit contract. 

 Aldus gedaan en gepasseert binnen Haarlem, in presentie van de voors. Joost de Volder en Ludolf 
Kittensteijn als getuigen. 

 
690. [307. 143]: 27 september 1670. Notaris heeft zich met getuigen vervoegd aan de persoon van 

Annanisia Hugaert, wed. van Pieter de Clerck, wonende binnen deze stad en heeft uit naam van Joost 
Hoofman aangezegd het volgende. Dat in het begin van het jaar 1667 tussen juffr. de Clerck en de 
insinuant Joost Hoofman is gemaakt een compagnie over den ashandel, conform de acte daarvan voor mij 
notaris op 20 augustus 1667 gemaakt en gepasseerd, welk contract hij meent door hem altijd heiliglijk is 
geobserveerd, immers is door hem dezelve compagnie handel zodanig gedirigeerd als hij vers...? heeft 
den meeste dienst en voordeel van de compagnie was vereisende, en alzo uE. nu tegenwoordig staat op 
het punt uE. om door een nieuw huwelijk te verbinden aan Sr. Johan van Bronckhorst, zijnde een persoon 
van overvloedige capaciteiten, tot de directie van uE. middelen, en daarbij zeer goede gelegenheid van 
nering hebbende, en dat hij Hoofman trachtende na rust, genegen is zijn eigen handel in het klein en 
beknopt te doen, zoo meent hij dat uE. behoort ten vollen vergenoegt te hebben en dat hij dienvolgende 
genegen is om zich de compagnie ende bij gevolge de directie van uw middelen in de zelve zijnde te 
ontsluiten (?), door het scheiden van de zelve compagnie, zoo is het dat hij dan mitsdeze de compagnie 
opscheidt en de zelve scheidt in conformite van het contract, hetwelk hij van zijn zijde ....? hoopt te 
observeren. En doch indien uE. genegen waart enige nadere verklaringen te maken over het twaalfde 
artikel van hetzelfde contract of over de huur van het huis en in zonderheid over het optrekken van ....? in 
de negotie, zo verzoekt hij dat uE. genegen is dit hem bekend te maken, alzo hij bereid is alles en meer te 
doen als hij schuldig is in zonderheid ten regarde van uw zoon(s?), verzoekende weder dat uE. gelieft 
alles te contribueren wat dienen mag tot een heilzame en vredige scheiding en bevestiging van bestandige 
vriendschap tussen hem en uE. eigen toekomende man. Hij van zijn zijde verklaart daartoe genegen te 
zijn, en alle mogelijke middelen daartoe te zullen bijbrengen en wenst uE. de zegen Godts tot uw 
aanstaande huwelijk [...] 

  
 Bij het huis aangekomen werd de notaris met getuigen binnengelaten door zekere vrouwspersoon, en na 

haar gevraagd te hebben of juffr. de Clerck thuis was, werd geantwoord van ja, en verzocht hij daarop de 
zelve eens te spreken, ging die daarop naar haar toe en wederom terugkerende vragende of zij niet de 
boodschap kon overbrengen, waarop gezegd werd van nee, maar de juffr. zelf te moeten spreken. 
Hierover kwam Pieter Saskers, de zwager van de voors. weduwe de Clerck, en verzocht aan hem te 
zeggen wat de boodschap was, waarop werd geantwoord zekere insinuatie en nogmaals verzocht de 
juffrouw zelf te spreken. Daarop is eindelijk juffr. de Clerck zelf gekomen en haar de boodschap en 
genoegzaam de inhoud van de insinuatie mondeling gezegd. Zij wilde deze echter niet horen en zei ´kom 
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maandag maar aan mijn bruidegom, of als dan mijn man daarbij is, dan zoo zal ik daarop antwoorden´, 
waarna de notaris en getuigen vertrokken en hetzelve aan de heer Hoofman hebben gerapporteerd, waarop 
deze heeft belust dat de notaris op haar bruiloft aan haar hiervan kopie zou thuis zenden, zo zij het 
begeert. 

 
 
 Notaris H. van Gellinckhuyzen  [inv.nrs. 314 t/m 341 (1657-1674)] 
 
691. [314, fol. 1]: 27 september 1657. Jacob Elias, als echtgenoot van Adriana Keysers en zich sterk 

makende voor de kinderen van Lucas de Clercq e.a., verleent procuratie inzake de verkoop van twee 
huizen en erven in Rotterdam. 

 
 Comp. Jacob Elias, als getrouwt hebbende Adriana Keysers, laast weduwe van Lucas de Clercq saliger, 

soo voor hem self als hem sterck maeckende [...] voor de kinderen en erffgenaemen van voorn. Lucas de 
Clercq ende mede als last en procuratie hebbende van Jan van Houck en Mr. Adriaen Slingelant, 
voochden over de nagelaten kinderen van Catharina Keysers, geprocreeert by Jacob Jansz Moens, Ende 
verclaerde in dier qualiteyt te constitueren ende machtich te maecken [...] den E. Pieter Rosa van de 
Velde, procureur voor de hoogen Rade in Hollandt, Spetialick omme in den name en van wege hem 
Constituant in de voors. qualiteyt te vervolgen de interpositie van willich decreet van seeckere twee 
huysen ende erven staende ende leggende binnen der Stadt Rotterdam by hem Comparant in de voors. 
qualiteyt verkocht ende aengenomen de Cooper te leveren by willich decreet, tot ende ten eynde alle 
termynen van rechte naer style van voorschreven te reserveren [...]  Getuigen:  Abraham Davits en 
Mathijs van Gellinckhuysen. 

 
692. [314, fol. 143]: 12 augustus 1658. Comp. Jan Jacobsz van der Winde, metselaer woonende binnen 

deser Stadt, in huwelijck hebbende Marytie Baltesdr. ende sulcxs mede-erffgenaem voor den sevende part 
van Mareycke Huygaerts bejaarde dochter saliger binnen der Stadt Amsterdam overleden, haere nichte, 
dewelcke verclaerde in die qualiteyt verkocht [...] te hebben aen ende ten behoeve van Sr. Pieter de 
Clercq, coopman binnen deser Stadt, syn voors. gerechte sevende part in de erffenisse van de goederen 
van de voorn. Marycke Huygaerts, volgende de acte van prysae, ende dat by hem Comparant ende alrede 
getrocken voor de somme van 518 guldens, die hy Comparant bekende in goeden gevalueerden gelden 
van de voorn. Sr. de Clercq alsoock in voldoeninge van dien genooten ende ontfangen te hebben [...] 

 
693. [314, fol. 151]: 29 august 1658. Testament van d’eersame Johan de Keyser, coorenkooper en den 

eerbare Janneke de Clerck, geechte luyden, wonende binnen deser Stadt.  
 [N.B. ondertekenen met : Jan de Keyser en Janneken de Kelerck.] 
 
694. [316, fol. 131]: 20 augustus 1660. Comp. [...] Johan de Keyser, coopman binnen deser Stadt [...] heeft 

machtich gemaeckt by desen den Eersame Willem van der Kindert, coopman tot Amsterdam, spetialyck 
omme te innen, vorderen ende te ontfangen van Martyn du Pré, medecoopman tot Amsterdam, alle 
sodanige penningen als hem comparant van deselve volgens overgeleeverde reeckening is competerende 
[...] 

 
695. [316, fol. 150vo]: 21 september 1660.  Comp. Johan de Keyser en verclaerde by syne 

mannewaerheyt en ware woorden in plaetse van eede, ter requeste van d’eersame Willem van der Kindert 
medecoopman wonende tot Amsterdam hoe waer ende warachtich dat de Seeuwse Tarruw die de voorn. 
requirant voor reeckeninge van hem deposant aen de eersame Johan van de Heuvel heeft vercocht, 
buyten off met kennisse van hem deposant is gebleven onvermenght doch dat hy deposant deselve Tarruw 
voor Seeuwswe Tarruw heeft ingekocht, ende noch niet beter en weet ofte is Seeuwse Tarruw.  Wyders 
niet deposeerende, presenteerde alle t’geene voors. staet [...] 

 
696. [316, fol. 161]: 1 oktober 1660.  Comp. Jan de Keyser en bekende voor hem ende syne erffve 

wel ende deuchdelick schuldich te wesen aen de eersame Reyndert Saskers, burger binnen deser Stadt, 
ofte aen den thoonder deses, actie verkregen hebbende, de somme van 2.000 carolusguldens [...] 

 
697. [316, fol. 211]: 13 december 1660. Jacques de Clercq machtigt Johan van Doorn te Haarlem, om aldaar 

te innen van een ieder die hem iets schuldig is. 
 
 Comp. Jacques de Clercq, coopman tot Amsterdam, jegenwoordich synde binnen deser Stadt ende heeft 

[...] machtich gemaeckt [...] den eersamen Johan van Doorn, burger woonende binnen deser Stadt omme 
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in den name ende van wegen hem Comparant te inne, vorderen ende t’ontfangen alle syn Comparants 
uytstaende schulden, van eene igelicken wie de selve syn ende waer die soude mogen woonen t’sy binnen 
ofte buyten dese Stadt, hem Comparant deuchdelick competerende, t’sy uyte Crachte van custinghbrieven, 
schepenkennisse, rentebrieven, obligaties, ofte oock werckschulden hoe t’selve soude moge wesen, alles 
volgende de documenten ende bescheyden die den voorn. geconstitueerde sullen werde aengelevert, by 
[fancte?] van goetwilliche betalinge, jegens de quadtwilliche te procederen ende de selve met middelen 
van Justitie daer toe te constringeren, senteren tot de eyntelicke betalinge toe, penningen te ontfangen, 
quytantie van syn ontfange te passeren (ist noot)  procurator ad lites in zijn plaetse te mogen substitueren 
ende voorts [...] alles te doen, wat hy Comparant selffs present ende voor oogh synde, soude konnen ofte 
mogen doen [...] 

 
698.  [316, fol. 218]: 16 dec. 1660. Johan de Keijser machtigt Jacob de Haes, notaris en procureur te 

Alkmaar, om in zijn comparants naam om zijn comparants zaak op en tegen de weesmeesters van de 
Sijpe als oppervoogden over de weeskinderen van Arien Cornelisz en Alidt Jans, wever te nemen en 
defenderen. 

 
699. [317, fol. 33vo]: 31 januari 1661. Boudewijn Roelofsz. Backer, burger van Haarlem, verklaart 

schuldig te zijn aan Johan de Keyser, koopman binnen deze stad, de som van 220 car.gls., van geleverde 
granen. 

 
700. [317, fol. 109]: 29 april 1661.  Generale procuratie door Johan de Keyser van zijn zwager 

Johan Keuse, mede koopman alhier, om zijn zaken waar te nemen. 
 
701. [317, fol. 183vo]: 23 juli 1661.  Jan Adamsz. van Wely verklaart schuldig te zijn aan Johan 

Keuse de som van 354 guldens, wegens granen aan hem geleverd door Johan de Keyser. 
 
702. [317, fol. 330]: 15 december 1661. Comp. Jacob Elias en Adriaentie Keysers, wonende op de Singel, 

effen buyten de Cruijspoort, binnen de vrijdom deser Stadt; de voorn. Adriaentie Keysers ziekelijk, doch 
Jacob Elias kloek en gezond. Zij approberen en houden nog van waarde haar testament, dat zij passeerde 
op 29 november 1658 voor notaris Jacob van Loosdrecht, te Amsterdam. 

 
703. [321, fol. 131]: 23 juni 1665.  Machtiging van de erfgenamen van Levina de Clercq, wed. 

Abraham Ampe, om van een koopman te Parijs de penningen te innen, die deze nog schuldig is aan de 
boedel. 

 
 Comp. […] Sr. Gerrit Kinchuijsen, coopman binnen deser stadt in huwelick hebbende Elisabeth Ampen, ende 

Sr. Pieter van Leent, brouwer inde brouwerij vande Son binnen deser voors. stadt in huwelijck hebbende 
Maria Ampen, beijde kinderen ende mede erffgenaemen van Levina de Clercq sa: in haer leven weduwe van 
Abraham Ampen den ouden sa: Ende verclaerden in dier qualite voor soo veel haer aengaet bij desen te 
consenteren ende toe te staen aen Sr. Jacob Verbeeck in huwelick hebbende Jacobmijntien Ampen, en 
Margrieta Ampen weduwe van Anthonij Verbeecq sa: woonende binnen der stadt Utrecht, mede kinderen 
ende erffgenamen vande voorn. Livina de Clercq sa: omme te innen, vorderen ende ontfangen vande heer 
Phillip Mourics coopman tot Parijs in Vranckrijck alle soodanige somme van penningen als den selven 
Phillip Mourice aen den boedel van de voorn. Levina de Clercq noch deuchdelick schuldich ende ten achter 
is. Beloovende voor goet ende van waerden te houden ende doen houden alle t'geen bij de voorn. Jacob 
Verbeecq ende de wede van Anthonij Verbeecq uijt crachte deses gedaen en verricht sal werden [....] 

 
704.  [322, fol. 375]: 24 dec. 1666. Jacobus Saskers, last hebbende van zijn moeder Maeycken 

Beeckaerts, wed. van Adriaen Saskers, heeft verkocht aan Abraham Hendricxz Papoor en Josijntgen 
Jansz Plovier, echtelieden, een huis met erve op het Korte Spaarne, genaamd de Basterpijp, zo het 
toebehoorde aan Adriaen Saskers, voor de som van 7.250 gulden, waarin gerekend zijn de last op het huis 
en erve staande, ter somme van 3.000 kapitaal, die Joos Diericx op het huis te spreken heeft, die de kopers 
op zich moeten nemen. 

 
705.  [324, fol. 6]: 5 jan. 1668.  Jacobus Saskers, oud omtrent 26 jaren, verklaart bij sijne manne 

waerheijt ende waere Christelicke woorde in plaetse van eede, de welcke hem deposant vermits sijne 
gesintheijt niet vrij en staet te doen, op verzoek van Pieter Saskers, medekoopman alhier, dat hij in de 
maanden juli of augustus hij aanwezig was en dus gehoort en gezien heeft dat de voorn. requirant naast 
een zekere Jacob Velle, makelaar te Amsterdam, is geweest in de herberg van de Swan binnen 
Amsterdam, alwaar hij deposant ook was, en heeft gehoort en gezien hetgeen is voorgevallen tussen de 
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requirant en de voorn. Jacobus Velle, betreffende koop van partij tarwe die de voorn. Jacob Velle sou 
leggen op het pakhuis van de Vliegende Arent, op de Prinsengracht aldaar, enz. 

 
706. [324, fol. 92]: 3 april 1668.  Comp. Gerardt van Lansberger, Dirck Geesteranus en Cornelis van 

der Mersch, als by de heeren Schepenen deeser Stadt gestelde Curateurs over de desolaten ende 
geabandoneerde boedel van Pieter Geeraerts, ingevolge haar E: Commisse by gemelte heeren Schepenen 
verleent in date van ......... [niet ingevuld] [...] 

 
707.  [324, fol. 107ro-107vo]: 23 april 1668.  Pieter Saskers, heeft gemachtigd Jacob Keuse en Jacob 

Saskers, zijn zwager en broeder, om in zijn naam te vorderen en innen al zijn uitstaande schulden. 
 Akte weer ongedaan gemaakt op 28 april; ibidem, fol. 114vo-115ro. 
 
708. [324, fol. 268]: 15 november 1668. Huwelijkscontract Jacobus Saskers, jongeman woonende binnen 

deser Stadt en Johanneke de Clercq, weduwe van wijlen Jan de Keyser 
 
709. [324, fol. 271]: 16 november 1668. Comp. Johanna de Clercq, weduwe van Jan de Keyser: [...] dat mede 

haer Comparants voorn. man nu al byde vier Jare geleden es coomen te overlyden  -  naelaetende een 
dochtertge genaemt Peryntje de Keyser, nu out synde omtrent de seven Jaeren. Ende sy Comparant van 
voornemens synde haer weder ten tweeden huwelicke te begeven, ende alvooren t’selve te doen genegen 
synde haeren voorn. dochterge voor haer vaderlick goet te bewysen, hebbende tot dien eynde tot 
medevoocht voor haeren voorn. dochtertie verkoorn ende gestelt den eersame Jacob Keuse, haeren 
swager [...] 

 
710. [327, fol. 116]: 4 juli 1671.  Jacobus Sasker, als echtgenoot van Janneke de Clercq, verklaart dat 

zijn vrouw nog een merkelijke som schuldig is aan Agniesje Hugaert, wed. Pieter de Clercq. Tot 
voldoening van de schuld draagt hij over in eigendom enkele goederen die zij reeds aan haar man bij zijn 
leven als pand ter hand had gesteld. 

 
 Comp. [...] Jacobus Saskers, als getrout hebbende Janneke de Clercq, weduwe van Jan de Keyser, te 

kennen gevende dat de voorn. Jan de Keyser, ofte nu wel desselfs nagelaeten weduwe syn voors. 
comparants huysvrouwe, noch een merckelicke somme van penningen deuchdelicke schuldich ende ten 
achteren es aen den Eerbare Juffr. Angenieta Huygaerts, eerst weduwe van wijlen Pieter de Clercq en nu 
getrout met Johan van Bronchorst,  In voldoeninge van welcke schuld hij Comparant verclaerde te 
cederen, transporteren ende tot een volcomen eygendom over te dragen aen ende ten behoeve van de 
voors. Angenieten Huygaerts, eerstelick alle soodanige nieuwe goederen, mitsgaders gout ende 
zilverwerck, alsmede eenige boecken als syn Comparants voornoemde huysvrouwe ende haer eerste man 
sal: by sijn leven als pant ter minne aen de voorn. Pieter de Clercq heeft behandigt ende ter hande 
gestelt, de welcke noch onder de voors. Juffr. Angeniete Huygaerts syn berustende ende bovendien noch 
alle soodanige uytstaene boeckschulden als de schultboecken onder haer berustende zijn mede brengende 
[...]. Getuigen:  Jacobus Groen en Willem Thysz. van Stramproij. 

 
711. [330, fol. 36]: 24 februari 1674. Accoord tussen Cornelis Ormea (?), Marcelis van der Hulst, 

Cornelis Michiel Egels, Cornelis de Graet, Levinus Savrij, Nicolaes Longespee, als last en procuratie 
hebbende van Elisabeth Bol, Elias Merchant, Hendrick van Diepenbroeck ende Assuerus Beuns, alle 
crediteurs van Jacob Saskers, in die kwaliteit ter ene zijde, en de voorn. Jacobus Saskers ter andere zijde. 
De eerste comparanten verklaren tot betaling ontvangen te hebben diverse partijen twijn, tesamen 
bedragende een som van 5.220 gulden, met welke de eerste comparanten verklaren voldaan te zijn. 

 
712. [330, fol. 37]: 25 februari 1674. Jacobus Saskers verklaart aan voornoemde eerste comparanten 

schuldig te wezen de som van 3.010 guldens kapitaal. 
 
713. [330, fol. 39vo]: 27 februari 1674. Akte betreffende nalatenschappen uit de familie De Keyser, waarin 

erfgenamen zijn de kinderen van wijlen Jan de Keyser, verwekt bij wijlen Janneke de Clercq. 
 
 Comp. [...] Jacob Keuse, coopman hier ter Stede , in huwen hebbende gehadt Petronella de Keyser filia 

Gillis ende syne drie kinderen by de selve verweckt nae haer afflyvicheyt hier ter weescamer voor 
moederlyck goet hebbende bewesen, ende sulcx voor hem selven mitsgaders als medevoogt over de 
nagelaten kinderen van Jan de Keyser filius dicti Gillis de Keyser, geprocreeerd aen Janneke de Klercq 
ende Jacobus Saskers, medecoopman binnen dese Stadt, getrout hebbende gemelte Janneke de Clercq, 
ende nomine uxoris mede voor hemzelve ende medevoogt over haere voors. kinderen, wyders noch de 
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voors. de Keyser als vervangende ende de rato caverende voor de erven van wylen Jan de Keyser de 
Jonge, gewoont hebbende tot Rotterdam, alle in haere qualiteyt naeste bloetvrunden ende erffgenamen ab 
intestato van het laetste overgebleven kint van Sr. Joost de Keyser filius van Jan de Keyser de oude in syn 
leven tot Boetelaer in Vlaenderen ter eenre, ende de E: Mr. Johan de Backer, chirurgijn woonachtich tot 
Brugge ende nu jegenwoordich hem bevindende hier tot Haerlem ter andere sijde [...]  Joost de Keyser 
verklaart alle eigendommen van zijn overleden zoon te hebben verkocht aan Johan de Backer, waarop 
Johan de Backer belooft de hier wonende erfgenamen daarvoor te betalen. 

 Getuigen:  Gillis de Clercq en Francois Bloemendaal 
 [Genoemd wordt een sententie van de Raad van Mechelen, dd. 8 januari 1674] 
 N.B. Zie ook: [330. 108]: 14 juni 1674; [330. 129]: 21 juli 1674. 
 
 
 Notaris Maximiliaen Bardoel  [inv.nrs. 342 t/m 344 (1658-1660 )] 
 
714. [334. 197vo]: 19 november 1660. Pieter de Clercq en Adriaen Crommeling, kooplieden te Haarlem, 

transporteren aan Sr. Josua Allen, koopman te Dublin, een fluitscheepje. 
 
715. [342. 82]: 25 maart 1659.  Jacques de Clercq, koopman te Amsterdam, en Cornelis van der 

Mersch, getrouwd met Geertruyd de Clercq, tevoren weduwe van Bastiaan van der Rijpe, laten verklaren 
door Joost de Volder, boekhouder te Amsterdam, dat hij in 1653 in het sterfhuis van voorn. Bastiaan van 
de Rijpe, de boeken geregeld heeft. 

 
716.  [342, fol. 108]:... 1650(?).   Jacob Elias, koopman te Haarlem, verklaart Adriaan Crommeling 

geen moeilijkheden meer in de weg te zullen leggen wat betreft het plaatsen van lichten enz. tussen zijn 
erf en huis op de Singel bij de Kruispoort en het huis van de genoemde Adriaen Crommeling 

 
717.  [343, fol. 227vo]: 7 okt. 1659.  Cornelis van der Meersch, koopman te Haarlem, machtigt Gerrit 

Cornelisz Geus, gerechtsbode op Huysduynen, om voor hem te innen de gelden voor wollen lakenen enz., 
die men hem nog schuldig is. 

 
718.  [343, fol. 266]: 17 nov. 1659.  De voogden over Jannetie van de Rijpe, nagelaten dochter van 

Bastiaen van de Rijpe, die hij gewonnen heeft bij Jannetie de With, zijn eerste huisvrouw, laten verklaren 
dat hij, voor het aangaan van zijn tweede huwelijk, ter weeskamer is geweest met Clara Pieters van 
Middeldonck, moeder van de genoemde Jannetie de Wit, en aldaar bewijs gedaan heeft aan zijn voorkind, 
echter niet tot tevredenheid van de weesmeesters. 

 
719.  [344, fol. 95vo]: 1 juli 1660.  Jan de Keyser, korenkoper te Haarlem, bekent schuldig te zijn aan 

Dirck van Hensbergen, koopman te Amsterdam, de som van 3000 car.gulden 
 
 
  Notaris Joan Geeraers  [inv.nrs. 350 t/m 365 (1660-1680)] 
 
720.  [353 (9), nr. 49]: 24 okt. 1666. Testament van Pieter de Clercq, koopman wonende even buiten deze 

stads St. Janspoort aan de Singel, en de eerbare Angniesie Huijgaerts, echtelieden, beiden ziekelijk naar 
het lichaam, de voorn. Pieter de Clercq liggende te bed, doch beiden hun verstand e.d. wel hebbende, etc. 
Herroepen alle eerdere testamenten, codicillen e.d. Benoemen elkaar als langstlevende tot erfgenaam. 
Wanneer Pieter als eerst komt te overlijden, dan wil hij dat Janneke de Clercq, zijn zuster, weduwe van 
Jan de Keijser, boven hetgeen hij testateur van dezelve al van boekschulden als andere effecten heeft 
aangenomen nog aan 't sterfhuis, uit kracht van borgtocht of anderszins mocht schuldig staan, dat alle 
hetzelve zal worden geroyeerd en uitgeschrapt, zonder dat zijn erfgenamen daarvan iets zullen mogen 
vorderen; daarboven nog legateert hij aan dezelve zijn zuster Janneken de Clerck een som van duizend 
guldens eens, dewelke de voorn. zijn huisvrouw of bij haar aflijvigheid haar kinderen en erfgenamen niet 
eerder zullen heb uit te reiken dan twee jaar na zijn testateurs overlijden. Opgemaakt ten huize en voor het 
ziekbed van de testateur, in aanwezigheid van de getuigen Pieter Noppen en Willem Matthijsz van 
Stamproij. Handtekening van Pieter de Clerck onvast en wiebelig. 

 
721.  [354 (12), nr. 33]: 5 maart 1668.  Annanisia Hugaerts, wed. van wijlen Pieter de Clercq, verklaart te 

hebben verkocht en transporteert ten behoeve van ..... (niet ingevuld) een lijfrentebrief van honderd 
carolusguldens, houdende ten lijve van haar zoon Pieter de Clercq en ten laste van de Provincie van 
Groningen en ommelanden, zijnde van dato den ... november 1667, bekennende van de kooppenningen 
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voldaan te zijn, stellende koper in de volle eigendom, om 'tam quam procurator in rem propriam' de 
jaarlijkse rente ten comtoir van de heer ontvanger Pieter van de Rijp of elders daar het behoort, ten 
vervaldag te innen en ontvangen. 

 In marge: 'Compareert ten comptoire mijns notaris Angiesie Huijgaerts in de nevenstaende acte genaempt 
ende verclaert alsoo geene betaeling van desen is gedaen ende dienvolgens geen voortgangh genomen 
heeft versoeckende oversulcks desen ten protocolle te werden geroyeert, sulcks gedaen is den 1en 
september 1671'. 

 
722.  [354 (12) nr.  94]: 19 juni 1668.  Annanisia Huijgaerts, weduwe en boedelhoudster van Pieter de 

Clercq, in zijn leven koopman alhier, geeft volmacht aan Willem Vermout, wonende te Amsterdam, om 
zich in haar naam te transporteren in Kampen in Overijssel, of elders daar het nodig zal zijn, en aldaar van 
de insolvente boedel van Teunis Theunisz, garenbleker, of de curators van deze boedel, te vorderen en 
ontvangen zodanige som van 124.12 gulden, met de interest van dien sedert ultimo mei 1665, als haar 
deugdelijk competeert en resteert over de koop en leverantie van twee tonnen Dantziger weedas, volgens 
het extract uit het register en de gemachtigde ter hand gesteld. Opgemaakt ten huize van de comparante 
binnen Haarlem. 

 
723.  [354 (13), nr. 48]: 8 okt. 1668.  Johanna de Clercq, weduwe van Jan de Keijser, in zijn leven 

koopman binnen deze stad, geeft volmacht aan ..... Achterberg, notaris en procureur te Schagen, om uit 
haar naam te vorderen en ontvangen van Jan Cornelisz Schouten tot Schagen, zodanige som van 93.5 
carolusguldens, over de koop en leverantie van boekwijt, volgens authentiek extract hem ter hand gesteld. 

 
724.  [357 (19) 107: 30 nov. 1671. Cornelis van der Mersch, koopman binnen deze stad, verklaart te 

hebben getransporteerd ten behoeve van zijn zoon Johannes van der Mersch, zodanige actiën als hem is 
competerende wegens de goederen die hem aan Jacob de Nijs en Joannes van der Mersch tot 
Koningsbergen in commissie toegezonden zijn. De gemelde Joannes van der Mersch, mede wonende 
binnen deze stad, is ook comparerende en verklaart de voorn. koop en transpot geaccepteerd te hebben, 
zonder nochtans in 't minst de compagnie tussen hem comparant en Jacob Denijs geweest zijnde, of enig 
gevolg vandien te approberen. 

 
 
  Notaris Lourens Baart  [inv.nrs. 366 t/m 387 (1661-1683)] 
 
725.  [372, akte 366]: 6 dec. 1668.  Cornelis van der Meersch, koopman wonende binnen deze 

stad, verklaart dat hij in het jaar 1654 met Adriaen en Elisabeth van der Mersch, zijn broeder en zuster, 
mitsgaders Willem en Joost Hoofman heeft opgericht een compagnie om in lakenen en andere waren met 
de anderen op Oosten en elders te handelen, zijnde genaamd de lakencompagnie, en alzo zijn comparants 
broeder Adriaen van der Mersch in het laatst van het jaar 1666 is komen te overlijden, zo is besloten in de 
voors. compagnie daarin hij comparant voor een vierde part gerecht was, een separatie te maken. Voor de 
uitkoop van zijn vierde part ontvangt hij van Joost Hoofman, conform uitspraak van Cornelis Michiel 
Egels, Joost de Volder en Nicolaes Hofman Janssoon, een bedrag van 6600 gulden en voor de erfenis van 
een twaalfde part komende van zijn broeder Adriaan pro rato, bedragende tesamen een som van 8800 
gulden. 

 
726.  [373, akte 83]: 20 maart 1669. Joost Hoofman, koopman alhier, verklaarde dat bij hem op 15 en 16 

febr. l.l. alhier binnen Haarlem in het schip van Bastiaen Adriaens, schipper, heeft doen inschepen de 
kwantiteit en kwaliteit van vier lasten Dansicher weedas, te weten voor Joost Piens drie lasten, voor Jan 
Belaers een halve last en voor Nicolaes van Seteren een halve last, alle wonende tot Gent, waarop is 
gevolgd dat het voorn. schip op 27 febr. daarna omtrent Philipsland is komen te zincken, of zoveel water 
in bekomen heeft dat de voorn. weedas nat is geworden, waarover problemen. 

 
727.  [373, akte 148]: 26 mei 1669.  Op verzoek van Joost Hoofman leggen Hendrick Jans, 

Jacob Adriaenss en Claes Jacobsz Dickebil, allen schippers en burgers binnen deze stad, een verklaring 
af. Hendrick Jans verklaart dat hij in januari l.l. uit het pakhuis van de requirant geladen en in zijn schip 
ingenomen heeft 45 tonnen weedas, om deze te brengen naar Gent in Vlaanderen, waarop zijn schip is 
komen te bevriezen, zodat hij met zijn schip en het ingenomen weedas in de stad alhier is blijven ligen en 
dat gedurende de vorst de requirant hem deposant verzocht heeft gehad zijn last over te nemen in een 
groot schip, om reden dat hij requirant order had gekregen om nog meer goederen op Gent te verzenden, 
hetwelk bij hem deposant werd geëxcuseerd omdat het tegen de orde van het gilde alhier was, waarop de 
requirant hem deposant heeft toegestaand dat hij zijn last zou inhouden, mits dat de deposant hem zou 
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recommanderen aan een andere trouwe en ervaren schipper, die de rest kon laden, en dat hij deposant bij 
en omtrent dezelve schipper zou blijven, om in alle voorvallen op de ander te kunnen passen, waarop de 
deposant heeft gerecommandeerd schipper Bastiaen Adriaensz, gildebroeder dezer stad, in welk schip de 
requirant op 11 februari heeft laten laden 48 tonnen weedas. Verklaart voorts hij getuige dat zij drie dagen 
daarna te zeil gegaan zijn en altijd bij elkaar zijn gebleven, tot dat zij op de 26ste februari daaraan bij 
Philipslant in 't 'flaech' van een harde storm overvallen zijn, en hij toen gezien heeft dat het schip van 
Bastiaen Adriaens voor zijn anker liggende aan de grond geslingerd of van boven van het water 
overstelpd werd, waarbij de genoemde Bastiaen Adriaens met zijn knecht tot aan de mast retirerende, 
eindelijk daar van getrokken en beiden verdronken zijn. Verklaarde voorts hij getuige dat hij, zodra het 
meer bedaard was, zich aan het schip van Bastiaen Adriaens vervoegd heet, en bevond dat het schip nog 
gaaf en dicht lag voor zijn eigen anker en dat ook de last onveranderd goed gestouwd in het schip lag, 
waarop hij deposant met volk dat hij daarvoor betaalde, het schip leeg pompte en, zodra het boven water 
lag, in het vliet naar een andere plek bracht en vervolgens naar huis zond. […] 

 
728. [373a. 187]: 6 juli 1669.  Annanisia Hugaert, wed. Pieter de Clerck, machtigt den E. ..... [niet 

ingevuld] Munck, procureur voor de gerechte van Almelo, om in haar naam te ontvangen van Gerrit 
Terhaer en Barent van den Broecke, beiden wonende te Almelo, zodanige sommen van penningen als 
haar competeren volgens rekening hiernevens gaande. 

 
729. [374a, fol. 95]: 14 april 1670.  Joost Hoofman, koopman alhier, verklaart verkocht te 

hebben en draagt bij deze in vrijen eigendom over aan Annanisia Huijgaerts, wed. Pieter de Clercq, de 
volgende schuldvorderingen, staande te Reval in Lijfland, door hem comparant over vier jaren van Sr. 
Willem van der Kindert in conformite van de acte in dato 4 april 1666 voor notaris Willem Gerritsz. 
Brouwer te Muijden gepasseert, in koop aangestaan, tot welke acte in dezen wordt gerefereert, als eerst 
een schuldvordering ten laste van Sr. Nicolaes Willemsz, koopman te Reval, ter somme van 1.696 gls, 4 
st. Hollands geld en dan nog een schuld tot laste van Sr. Hans Bremer (?), mede tot Reval, ter somme van 
2.544 gls., 5 st., 8 p. Hollands geld, waaraf de stukken en documenten ten dezen berustende zijn onder Sr. 
Ernst Haen, koopman te Reval. 

 
730. [374a. 244]: 29 augustus 1670. Annanisia Hugaert, wed. Pieter de Clerck, bij wie zij heeft verwerkt 

drie kinderen, waarvan nog twee in leven zijn, met de namen Jacobus en Pieter de Clerck, is voornemens 
te hertrouwen met Jan van Bronckhorst, koopman te Amsterdam. Daarom dat zij haar twee kinderen hun 
vaderlijk goed bewijst, op verzoek van Sr. Jacobus Saskers, als getrouwd hebbende Janneken de Clerck, 
zuster van wijlen haar man. Het vaderlijk goed bedraagt voor elk van het kind een som van 10.000, samen 
20.000 gulden, met de interest van dien. Voorts belooft zij haar kinderen te allimenteren en onderhouden 
tot zij de huwelijkse staat zullen bereiken. 

 
731. [374, fol. 82-82vo]: 29 aug. 1670. Huwelijkse voorwaarden tussen Jan van Bronckhorst, weduwnaar 

van zaliger Heijltje Sieverts van Ravesteyn, koopman te Amsterdam, en Annanisia Hugaert, wed. van 
Pieter de Clerck, in zijn leven koopman te Haarlem. Trouwen buiten gemeenschap van goederen. Van de 
door elk van hen aangebrachte goederen worden twee afzonderlijke staten opgemaakt. 

 
732.  [374, fol. 274-274vo]: 10 okt. 1670.  Jan van Bronckhorst, als in huwelijk hebbende Annanisia 

Huijgaerts, laatst weduwe geweest van Pieter de Klercq, ter ene, en Joost Hoofman, koopman alhier, ter 
andere zijde. Zij verklaren gezamenlijk dat tussen hem Joost Hoofman en Annanisia Huijgaerts in het 
begin van 1667 gemaakt was een compagnie over de ashandel, volgens akte voor notaris Willem van 
Kittensteyn d.d. 10 aug. 1667; verklaren voorts hoe dat tussen hen besloten was dat deze compagnie 
ultimo december van dit jaar zal worden beëindigd en dat zij overzulks bij resumptie van contract voor 
voldaan hielden het eerste, tweede, vierde, vijfde en zesde artikel, alsmede dat verstaan was dat het 
achtyste, tiende, dertiende en veertiende artikel kwam te cesseren, zo ook het vijftiende, zo wanneer als 
Hoofman op het nieuwe jaar aanstaande het huis alwaar hij tegenwoordig in woont, ruimde - geliujk hij 
aannam te zullen doen - en voorts dat dat Hoofman volgens het derde artikel de directie van de handel tot 
het nieuwe jaar toe zal aanhouden, en de compagnie boeken op het nieuwe jaar klaarmaakt, om een balans 
te kunnen sluiten, gelijk Van Bronckhorst aanneemt ten eerste de boeken van dit lopende jaar te overzien 
en aanwijzen zo hij meent iets daarin niet wel te zien, hetwelk alles gedaan zijnde daarmee het zelve 
artikel ook voor voldaan wordt gehouden. 

 Aangaande het negende artikel wordt voldaan gehouden, mits dat Hoofman in het jaar 1671 niet aan de 
oude klanten van Pieter de Clercq zaliger zal verkopen. 
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 Het elfde artikel wordt verstaan dat zij op het nieuwe jaar alle overblijvende as en andere deelbare effeten 
in twee gelijke partijen zullen verdelen en elk van hen een partij zal nemen. Nog enkele bepalingen 
aangaande openstaande schulden. 

 Aangaande het twaalfde artikel is verstaan dat de inkoop die nu voortaan geschied, zal zijn voor elker 
particuliere rekening en risico, ten ware de contrahenten met gemeen consent iets voor het gemeen 
kochten en dat de as bij de contrahenten gemeenlijk genaamd de versmolte rooster, mitsgaders de 
Casoepse as uit de zelve branderij komende voor de compagnie zal ingekocht en ontvangen worden, voor 
zoveel als voor de winter zal overkomen, en hetgeen daarna zou mogen gekocht worden, daarin zal elk 
van de comparanten de helft fourneren. 

 Bedankende zij comparanten elkander over en weer voor dies lang geduurd hebbende compagnie en 
directie, belovende over en weer alles te contribueren wat verder tot een heilzame scheiding zal dienen. 

 
733.  [375, fol. 5-5vo]: 5 jan. 1671. Notaris heeft zicht op verzoek van Nicolaes de Craen, last en 

procuratie hebbende van Jan van Bronckhorst, als gehuwd met Annanisia Hugaerts, voor deze weduwe 
van Pieter de Clercq, in zijn leven koopman alhier, vervoegd ten huize en aan de persoon van Joost 
Hoofman, koopman binnen deze stad, en heeft hem vriendelijke verzocht om te komen tot rekening, 
effening en liquidatie wegens zodanig akkoord en contract van compagnie, als de voorn. Annanisia 
Hugaerts en hij Hoofman voor de tijd van vier achtereenvolgende jaren is aangegaan, waarvan de 
rekening door hem Hoofman al had moeten zijn geschied en stelt hem aansprakelijk voor schade. Waarop 
de geïnsinueerde Hoofman aan de notaris antwoordde dat deze weer naar de insinuant of deszelfs 
principaal zou moeten gaan en te verzoeken zulke insinuatie en protest achterwege te laten, niet omdat hij 
in zulks voor zijn persoon enige zwarigheid ziet, maar omdat zodanige manieren van doen, en het nodige 
antwoord daarop, duidelijk geen vriendschap zou maken, daartoe hij geïnsinueerde genegen is, en omdat 
haarlieder wel bekend is dat de boeken tot de dag van heden klaar zijn, en maar enige weinige dagen 
nodig zouden zijn om aan het verzoek te voldoen, doch wat nu niet mogelijk is omdat hij enige 
rekeningen nog niet heeft en verscheidene andere oorzaken, haarlieder wel bekend.  

 In verder antwoord verklaart Joost Hoofman dat hij de voors. insinuatie geenszins aanneemt, 'als 
kennende Claes de Craen in desen niet' en dat hij zou moeten zien de daartoe afgegeven volmacht die Jan 
van Bronckhorst aan voorn. De Craen gegeven heeft, daar hij het niet kan geloven dat aan Van 
Bronckhorst zo weinig beleefdheid zou zijn, dat hij maar twee dagen in het nieuwe jaar zijnde last tot 
zodanige insinuatie zou geven, in het bijzonder omdat hij Hoofman zo veel gerief en inschikkelijkheid 
aan hem en aan zijn vrouw gegeven heeft en zulke goede 'conquesten' voor deszelfs vrouw heeft gedaan, 
en te meer omdat hem bekend is, of kan zijn, dat Hoofman niet ongereed noch ongewillig is aan het het 
verzoek te voldoen, en maar weinig tijd daarvoor nodig heeft, niet tegenstaande hij door juffr. De Clercq 
of de hare daarin voor dezen is opgehouden geweest tegen alle reden, wel twee jaren en vier maanden 
lang. 

 
734.  [375, fol. 9-9vo]: 8 jan. 1671.  Op verzoek van Joost Hoofman heeft de notaris zich 

vervoegd ten huize van Jan van Bronckhorst, wonende op dezer Stadssingel, aan deszelfs huisvrouw, met 
het navolgende verzoek en aanzegging. Namelijk dat Joost Hoofman aan u Annanisia Hugaerts, 
tegenwoordig huisvrouw van Jan van Bronckhorst, laat aanzeggen hoe dat hij de boeken van de 
ascompagnie van vier jaren tussen hem en u opgericht, tegenwoordig gebracht heeft in staat om te komen 
tot een balans te trekken; overzulks verzoekt hij dat gij daartoe uw boekhouder of iemand als 
lasthebbende en dies verstaande, aan zijn huis te zenden, om hetzelve te helpen doen en de boeken te 
collationeren, en laat meteen vragen of u nog iets in die boeken aan te wijzen heeft. Zo neen, zo zal hij 
met het sluiten voortgaan, en zo ja, verzoekt hij dat gij hetzelfde kenbaar te maken, met bijhorende 
bewijzen, etc. En alzo zijn knecht Willem Tijss van Stamproij zich zonder enig afscheid nemen of enige 
redengeving uit zijn dienst onttrekt, daar in hij nog tot half maart aanstaande verbonden is, en zich in uw 
huis ophoudt, zo verzoekt hij zeer minnelijk aan u en uw man dat hij deszelfs knecht 'niet gelieft te stijven 
in soodanige en onbehoorlijcke quade actien', maar hem tot zijn plicht en voldoening van zijn dienst te 
vermanen, zoals redelijk is, en ten minste hem uit uw huis te doen vertrekken, opdat daardoor alle 
aanstoot en onmin geweerd en een bestendige vriendschap tussen hem Hoofman en u tesamen mag zijn 
en blijven, waartoe hij van zijn zijde alles wat recht en billijk is en meer zal bijdragen. 

 
735.  [375, fol. 12-..]: 9 jan. 1671.  Ten verzoeke van Jan van Bronckhorst, als getrouwd 

hebbende Annanisia Huijgaerts, laatst wed. van Pieter de Clercq, heeft de notaris zich vervoegd ten huize 
en aan de persoon van Joost Hoofman en dezelve geïnsinueerd en geprotesteerd op het verzoek en 
aanzegging bij acte door hem notaris gisteren aan de insinuant gedaan, dewelke antwoorde als volgt.   

 Als eerst op uw verklaring waarbij u zegt dat gij uw boeken klaar heeft wegens de compagnie, hetwelk de 
insinuant verklaart hem aangenaam te zijn, dan zal hij zulk niet goed kunnen geloven voordat u de 
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rekening van het slot derzelver boeken hem overlegt, dewelke hij verzoekt op morgen, teneinde hij 
daarbij mag zien hoe de compagnie rekening staat. 

 Ten tweede dat gij geïnsinueerde verzoekt een boekhouder of iemand anders last te geven aan zijn huis te 
zenden, om te helpen de boeken te collationeren, zo verklaart hij insinuant dat hij of zijn huisvrouw nooit 
een boekhouder voor u geïnsinueerde om uw boeken te sluiten gehouden hebben, en ook niet gehouden 
zijn zulks te doen, maar dat hij geïnsinueerde zal hebben uw eigen rekening te doen, volgende het derde 
artikel van het akkoord op 10 okt. opgericht, en u daarover ook loon trekt. 

 Ten derde verzoekt gij geïnsinueerde zo mocht in de boeken iets te zien zijn waarop wederzeggen was, 
zulks bekend te maken, zo antwoord de insinuant dat hij met het bloot journaal te zien geen contentement 
nemen kan, maar verzoekt op morgen u geïnsinueerdens kopieboek, item visie van de brieven aan de 
compagnie geschreven, ook de rekeningen zo binnen- als buitenlands, zowel van inkoop als anders en ook 
mede uw boeken van onkosten of kassaboek, waarin de onkosten gespecificeerd staan. Dezelve hebbende, 
zal hij insinuant u in het kort op alles antwoorden. 

 Eindelijk m.b.t. de knecht Willem Tijss van Stamproy hierop zegt de insinuant dat de knecht oud genoeg 
is om hem zelf te komen verantwoorden en te weten wat hem te doen staat en hem aangaande verstaat dat 
de knecht niet particulier maar des compagnies dienaar geweest is, die eindigende dat zijn dienst ook uit 
was, en gij geïnsinueerde hebt wel voor bijna drie maanden al geweten dat de knecht hem aan de 
insinuant verhuurd heeft gehad, verzoekende derhalve dat gij geïnsinueerde van zulks zeggen als boven 
ophoudt, aangezien de knecht van geen plaats veranderd is, maar gebleven is daar hij was, verstaande 
derhalve zeer onredelijk verzocht te zijn, dat gij geïnsinueerde de knecht uit zijn insinuants huizing zoude 
doen gaan, hem verwonderend dat de insinuant zo onbeschaamd is zodanige dingen op het papier te 
brengen en dat gij met het zoeken van zodanige ongefundeerde acties de vrienschap daar gij van spreekt 
te willen houden, eerder schijnt te willen omstoten. 

 
736.  [375, akte 131]: 30 april 1671. Joost Hoofman verklaart dat hij van enige zijne goede bekende in 

het buitenland verzocht was om naar zijn beste kennis getuigenis te geven van zekere soort van Dantziger 
weedas, die men gemeenlijk de rooster noemt, zijnde met het brandteken getekend (getekend een merk 
van een rooster met negen vakjes), zo verklaarde hij Hoofman zeer wel te weten dat deze weedas komt 
van Dantzig en aldaar de stads braak(?) en keur is gepasseerd en voor zeer goed opgenomen, en dat hij 
zelfs veel lasten van deze weedas te Dantzig had laten kopen en naar veel kwartieren verzonden en 
verkocht heeft, en dat hem altijd zeer wel bedankt en zeer goed bevonden was, zodat hij deposant nu twee 
jaar lang nauwelijks genoeg daarvan had kunnen krijgen, of was altijd verkocht geweest, zo ras als ze 
aankwam. Verder verklaarde hij wel gehoord te hebben dat enige lieden in Holland hetzelve goed hadden 
willen nabootsen, nemende daartoe Cassoepse as, maar dat hetzelve niet gesuccedeerd was, en dat de 
fabrikeurs daar zeer kwalijk bij gevaren waren, en dat hetzelve goed zoodanig bestorven was dat hetzelve 
niet had kunnen verkoopen, maar wederom hadden moeten ontpakken, doch was hem deposant onbekend 
of het nu ter tijd nog gedaan werd of niet, maar wist zeer wel dat alles wat van Dantzig komt van dezelve 
weedas en aldaar des stads 'braeck' en keur gepasseerd en dienvolgende met deszelfs stadsmerk gebrand 
was, tot noch toe altijd geroemd en wel bedankt was geworden, zonder dat dezelve weedas tot Dantzig zo 
door hem als andere nu wel vijftig guldens per last ingekocht werd als voor dezen. 

 
737.  [375, akte 336]: 18 dec. 1671. Elisabeth Leunis, wed. Gillis Vereecken, wonende te Bloemendaal, 

verklaart schuldig te zijn aan Johan van Bronckhorst, koopman binnen deze stad, een som van 570 
gulden, spruitende ter zake en over koop van geleverde as, berekende interestedn door Joost Hoofman en 
Annanisia Hugaerts, zijns Johan van Bronckhorsts huisvrouw, van hem comparant in compagnie 
geleverd, met bepaling over de betaling hiervan. 

 
738. [377a. 68]: 20 maart 1673.  Willem Tijsz. van Stamproy, oud omtrent 44 jaar, verklaart ten 

verzoeke van Annanisia Huijgaert, dat hij getuige op 10 februari l.l. is geweest te Amsterdam, ten huize 
van Sr. Jan van Bronckhorst en dat hij op het verzoek van dito Bronkchorst en Annanisia Huijgaerts, 
deszelfs huisvrouw, heeft geholpen vervoeren en verhuizen veel soorten van huisraad en meubelen, de 
requirante toekomende, en dat hij ook onder andere met hulp van twee andere arbeidslieden van boven 
door de zolderdeur heeft afgelaten twee kisten of een kist en koffer, zettende dezelve met de voorn. 
arbeidslieden op twee kruiwagens, alles in het bij en omtrent zijn van dito Van Bronckhorst, doch dat 
dezelve Bronkchorst aan dezelve kruiers, die met de voorn. twee kisten meende weg te komen, van 
gedachten - zo het schijnt - veranderd, geboden heeft de twee kisten weer in huis te brengen, scheldende 
en razende hier tegen de voorn. zijne huisvrouw, die hem tot verscheidene malen zeer instantelijk met 
goede woorden verzocht deze en andere hare goederen toch te laten volgen, doch al te vergeefs, zulks dat 
zij getuigen met de andere arbeiders gedwongen werden de zelve kisten weer in huis te brengen, welke 
kisten hij getuige ook twee dagen daarna nog in het gelijke huis gezien en geholpen verzetten heeft. 
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739. [379a. 345]: 7 december 1675. Pieter Jansz. Ockes, mr. metselaar, heeft op verzoek van Annanisia 

Huijgaerts, wonende alhier, verklaard dat al hetgeen hij getuige sedert 24 april 1672 tot in de maand van 
december van hetzelfde jaar over arbeidsloon van metselwerk aan de huizinge, staande en leggende in de 
nieuwe uitleg binnen deze stad [doorgestreept: bij haar requirante hier ter stede zijnde werdende 
bewoond] aan Jan van Bronckhorst verdient, heeft aan hem deposant door denzelve Bronckhorst, nadat 
hij deposant hem daarover tot driemaal voor de heren Commissarissen van de Kleine Bank van Justititie 
te Amsterdam had doen citeren, ook heeft voldaan en betaald. 

 
740. [380b. 32]: 30 mei 1676.  Testament van Annanisia Huijgaert, wonende binnen Haarlem, 

kloek en gezond van lichaam, enz.  Benoemt tot haar universele erfgenamen haar twee zoons met namen 
Jacobus en Pieter de Klerck, aan haar zaliger man Pieter de Klerck verwekt, elk voor de gerechte helft. 
Mochten beiden komen te overlijden, dan zullen haar goederen geërfd worden door Jan en Geraert 
Hugaert, Grietgen vanden Ende, Bijtje, Maria, Cornelis, Angeniesje ende Claes de Beer, hoofd naar hoofd 
evenredig. 

 Wil voorts dat haar huis, tegenwoordig door haar bewoond, staande en liggende in de nieuwe vergroting 
of uitleg van deze stad Haarlem, bij de hierna te noemen voogden over haar kinderen, uit haar achter te 
laten goederen en middelen voort opgebouwd en opgetimmert zal worden, tenzij de voogden menen dat 
het voor de kinderen profijtelijker is het te verkopen. Maar zolang het onverkocht blijft, wil zij dat het 
zelve door haar zoon Jacobus de Klerck en naar nicht Bijtge de Beer, zodanig als het dan gemeubileerd is, 
bewoond zal blijven. Bovendien zal haar voorn. zoon, zo lang hij in het huis bij de voorn. Bijtje de Beer 
blijft huishouden, alle vierendeel jaars vijftig gulden voor zijn kost uit handen van de voogden ontvangen. 
Maar mocht het huis voltimmerd zijn en verhuurd mogen worden of anders dat haar zoon Jacobus daarin 
niet langer wil wonen, zal dit alles komen te cesseren. Wel zal vanaf dan aan de genoemde Bijtgen de 
Beer jaarlijks voor haar leven lang een som van veertig gulden moeten worden uitgekeerd. 

 Stelt tot voogden over haar kinderen: Hendrick van Beeck en Jan Hugaert; bij aflijvigheid van Hendrick 
van Beeck stelt zij in zijn plaats Jacob van Solingen en bij afsterven van Jan Hugaert: Willem Hugaert, 
deszelfs broeder. 

 
 
 Notaris Jacob van der Camer  [inv.nrs. 388 t/m 392 (1661-1670)] 
 
741.  [390, akte 277]: 12 jan. 1665.  Cornelis van der Mersch, als man en voogd van Geertruijt de Clercq, 

enige nagelaten kind en universele erfgenaam van Jacques de Clerck, wonende binnen deze stad, geeft 
volmacht aan Joost de Volder, wonende te Amsterdam om in zijn naam voor zodanige goede mannen, als 
hij comparant ter ene, en Jacob Verbeeck, wonende te Utrecht ter andere zijde, gekozen hebben 
aangaande de zaak van het sterfhuis van de voorn. Jacques de Clercq, volgens de compromis en willige 
condemnatie daarop gevolgd, daarvan zijnde, om de zaak te vervolgen tot het einde 

 
742. [391, fol. 41vo]: .... 1666.  Pieter de Clercq stelt zich borg onder de renunciatie van zekere 

actiën van effecten, gekocht door Joost Hoofman, ten laste van een aantal personen woonachtig te Reval 
in Lijfland. 

 
 Comp. [...] Pieter de Clercq, coopman wonende buyten de St. Janspoort op de Singel, binnen de vrydom 

deser Stadt, dewelcke bekende syn selve gestelt ende geconstitueert te hebben, gelyk hij doet by desen, als 
borge ende principale onder den renunchiatie van de benifitie ordinis et escecuffionem der effecten van 
dien hem comparant bekent ende dat dat voor soodanige actien als Sr. Joost Hooffmann medecoopman 
alhier heeft gecocht van seeckere vrunt tot Amsterdam monteerende gesamentlyck een somme van 
4.897.30.8 tot laste van Srs. Otto Kreuger, Hans Bremer ende Nicolaes Willen, alle wonende tot Reval in 
Lijfflant, alles breeder bleyckende by de acte van comp[romis?] daervan synde voor den notaris Cornelis 
Gerritsz Brouwer binnen der Stadt Muijden verleden ende gepasseert in dato 4 deser maent April, 
belovende hij comparant in gevalle de voors. Sr. Joost Hooffmann eenige schade aende voors. actien 
mochte coomen te lyden deselve als syn eygen schult op te leggen voldoen ende te betaelen, gelyck hy 
comparant verders hem in [referende ?] tot seeckere acte onderhants ten behoeve van de voors. Hoofman 
verleden ende gepasseert mede van dato den 4 deser maent April voors., die hy comparant by desen is 
approberende. Tot naercominge ende voldoeninge vant gene voors. staet heeft hy comparant verbonden 
ende verbint by desen syn persoon ende alle synen goederen, roerende ende onroerende [...] 

 
 
 Notaris Cornelis Rens [inv.nrs. 393 t/m 409 (1664-1703)] 
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743. [396, fol. 82]: 31 mei 1684.  Pieter de Clerck, koopman te Amsterdam, als van de Ed. Groot Mog. 

Ed. Heeren Staten van Holland en Westfriesland den ... april 1683 veniam aetatis bekomen hebbende, en 
bij zulks meerderjarig, verklaart machtig te maken Sr. Jacob de Clerck, koopman wonende binnen deze 
stad, zijn broeder, om uit zijn naam te compareren voor alle rechters hier in Holland en aldaar behoorlijke 
opdracht te doen, aan de kopers van de huizen die hem en zijn broer door het overlijden van hun ouders 
toebehoren, 'ende bij henlieden albereijds vercogt', daarvan penningen te onvangen, etc. 

 
 
 Notaris Johannes de Ram  [inv.nrs. 421 t/m 425 (1671-1681)] 
 
744. [422. 79]: 3 augustus 1675.  Mutueel testament van Cornelis van der Mersch en Geertruyd de 

Clercq, wonende binnen de stad op de Crayenhorstergracht, beiden gezond. (3 pp.) Tot universeel 
erfgenaam benoemd: hun enige zoon Jacobus van der Mersch; tot administrateurs van hun na te laten 
boedel: Michiel Egels, Joost Hooftman en Joost de Volder. 

 
745. [422. 80]: 3 augustus 1675.  Cornelis van der Mersch machtigt zijn vrouw Geertruyt de Clercq 

om te verkopen en transporteren het huis aan de Crayenhorstergracht. 
 
746. [422. 81]: 3 augustus 1675.  Cornelis van der Mersch machtigt Joost Vercruysse om uit zijn 

naam met de wed. van wijlen Adriaen van Craele, brouwer in de brouwerij van De Fortuijn alhier, in het 
minnelijk te liquideren en af te rekenen zodanige wederzijdse uitstaande differentien als de constituant 
met de gemelde wed. van saecken van [....] van eenige ofte met desselfs voorn. man in syn leven in 
compagnie gedaen alsnoch is hebbende. 

 Ten tweede omme met Sr. Pieter Cluyskens invoege voors. mede te liquideren wegens eenige kaerten (?) 
by henlieder constituant ende de gemelten Cluyskens, beneffens de heren Jan de Coningh en Cornelis van 
Loo gesamentlyck ende voor haere aller reeckening uyt Vranckryck ontboden [....] 

 
 
 Notaris Hendrik Hasewindius [inv.nrs. 426 t/m 458 (1672-1714)] 
 
747.  [426, fol. 14]: 7 dec. 1672.  Johan van Bronckhorst, koopman te Amsterdam, geeft volmacht aan 

Joost Verkruijsen, koopman alhier, om uit zijn naam te innen van Isaack Buijsant, medekoopman alhier, 
de som van 227.15 gulden, uit zaak van leverantie van 'ruijwe bossen [ingevoegd: memels] garens, 
volgens de aantekening in het register van de constituant. 

 
748.  [426, fol. 18]: 8 dec. 1672.  Notaris heeft zich getransporteerd aan het huis en de persoon van 

Isaack Buijsant, koopman in linten alhier, en heeft uit naam van Johan van Bronckhorst, koopman te 
Amsterdam, geïnsinueerd als volgt. Namelijk dat gij geïnsinueerde op 14 april 1671 heeft gekocht van 
Willem Tijssen (voor rekening van zijn meester, de insinuant in deze) 197-48/60 schock ruijw 
memelsgaren, en dat voor de som van 642.15 gulden, te betalen op zes maanden, welke vervaldag reeds 
lang gepasseerd is en van de voors. som nog is resterende een som van 227.15 gulden en dat gij 
geïnsinueerde nu aan niemand anders moet betalen dan aan de insinuant, etc. 

 
 
 Notaris Pieter Baes  [inv.nrs. 459 t/m 501 (1673-1695)] 
 
749. [466, fol. 157]: 7 sept. 1677.  Jacobus Saskers, koopman, als in huwelijk hebbende 

Janneke de Klerck, die de zuster is van Sr. Pieter de Klerck saliger, in zijn leven medekoopman alhier, 
verklaart in die kwaliteit uit handen van juffr. Agnanisia Hugaerts, nagelaten weduwe van de voorn. 
Pieter de Klerck, ten vollen voldaan en geheel vergenoegd te zijn van alle actiën en pretentiën die hij 
comparant tot last, zo van de zelve juffr. Agnanisia Hugaert, als van de voorn. haar man zaliger ooit zou 
hebben gehad, en in speciaal ter zake van het legaat van duizend guldens bij dezelve Pieter de Klerck aan 
zijn comparants huisvrouw gemaakt, gelijk hij comparant insgelijks verklaart geheel vergenoegd te zijn 
van alle actiën en pretentiën als die hij had op de boedel van Lucas de Klerck, zijn huisvrouws vader 
zaliger, scheldende hij comparant dezelve juffr. Agnanisia Hugaerts van alles wat die zij kwijt en doet 
afstand van alles wat verder nog de boedel van Lucas de Klerck mag aangaan. Doch onder de conditie dat 
als zij Agnanisa Hugaerts van de boedel van zal. Jacob Elias meer komt te trekken of ontvangen dan 
zeshonderd gulden, dat zij in zulk geval gehouden zal zijn aan hem comparant uit te keren een gerechte 
derde part van het geen zij boven die 600 guldens ontvangen zal hebben, mits dat het zelve derde part niet 
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hoger zal worden gerekend dan een som van 200 gulden. Wat zij meer zal trekken dan 1200 gulden zal 
zij, tot een bedrag van 1500 gulden, zelf mogen houden. Maar wat zij meer mocht komen te ontvangen 
dan 1500 gulden zal weer pro rato worden verdeeld. 

 
750. [469. 393]: 23 maart 1679.  Verklaring van Annanisia Hugaert, dat alzo Jan van Bronkhorst, 

staande het huwelijk met mij onderschreven, op interest heeft ontvangen van Jacob van der Kerk, als 
voogd over de kinderen van wijlen doctor Anthonius van der Kerk en Catharina van der Kindert, de 
somme van 3.000 guldens, tegen 3¾ % per jaar, volgens de obligatie daarvan zijnde gedateert 26 maart 
1671, waarvoor doctor Hendrik van Bronkhorst zich als zelf schuldige had gesteld en getekend, en dat 
naderhand die beide debiteuren insolvent zijn geworden, zulks dat Jacobs Kuyleman en Jan Keteling als 
voogden over de gemelde kinderen van wijlen doctor van der Kerk de volle betaling van de voors 
hoofdsom van 3.000 gls. en de verlopen interesse niet hebben kunnen bekomen, en ik Angeniesje Hugaart, 
als mijn eigen middelen administrerende voor de helft in rechten (?) had betrokken voor de Ed. Achtb. 
Heeren Schepenen dezer stad, zo beken ik Angeniesje Hugaert met de voors. Kuyleman en Keteling als 
voogden over de voorn. kinderen van wijlen doctor van der Kerk, geaccordeert en overeengekomen te zijn 
aan hen te zullen betalen zonder uitstel de som van 630 guldens, mits dat daarboven ten voordelen van de 
gemelde kinderen zal blijven al hetgeen nog van de voors. Jan en Hendrik van Bronkhorst, of deszelfs 
boedel mocht te bekomen zijn, zonder dat dezelve kinderen enige verdere pretentie op mij zullen 
behouden.  Als borgen treden op Joost Hoofman en Joan Hugaert. 

 
751. [471, fol. 164-167]: 19 febr. 1680.  Conditiën en voorwaarden waar op tusschen Willem 

Tijssen van Stamproij en Jacob de Clerck aengegaen en opgeregt wert een compagnie omme te handelen 
in Bronswijcker gaeren en assche. 

 
 Willem Tijssen zal in de voorn. compagnie brengen al het Bronswijker garen en as die hij tegenwoordig 

heeft en die van hem nog onderweg zijn, doch hij zal deze garen en as niet hoger mogen waarderen als 
hem die bij inkoop gekost hebben, welverstaande dat hij deze zal mogen bezwaren met de interest van 4 
procent; de Cassoepse as die hij tegenwoordig hier heeft zal hij de compagnie mogen aanrekenen ad 
18,25 per ton. Jacob de Clerck zal daartegen moeten inbrengen in de compagnie in geld de gelijke som. 

 Na het verloop van het half jaar of zo snel doenlijk, zal moeten worden vastgesteld hoeveel kapitaal in de 
compagnie zal blijven en waarmee dezelve zal worden gedreven, en zal ieder zijn helft in voorn. kapitaal 
even groot moeten maken. 

 Verder zullen Willem Tijssen en Jacob de Klerck alle winsten en schaden half en half delen 
 De compagnie zal gehouden worden op de naam Willem Tijssen en Jacob de Klerck en zal altijd ook zo 

door de een en de ander geschreven en ondertekend worden. 
 Indien een van bijden enig geld aan de compagnie verschiet, die zal daarvan interest vooruit genieten 

tegen vier procent per jaar. 
 Gelijke interest zal ook worden genoten van de vroeger of later ...? van het kapitaal dat alvoren zal 

moeten worden vastgesteld. 
 De boeken van de compagnie zullen bij Jacob de Klerck alleen gehouden worden, doch zullen dezelve 

booken gemeen zijn en van ieder een groot recht daartoe hebben, doch bij aldien Jacob de Klerck dubbele 
boeken houden - en de ene boeken aan Willem Tijssen overkeren wil, zo zal Jacob de Klerck volle 
eigendom aan de andere hebben en behouden en van de zelve (na collatie) geen verdere visie subject zijn. 

 De kas van de compagnie zal bij Willem Tijssen gehouden worden, alsmede het kasboek dienvolgens zal 
Willem Tijssen de kas ook moeten verantwoorden, doch zal hij Willem Tijssen dan de sleutel van de kas 
bij hem mogen houden en mocht Jacob de Klerck geld uit de kas willen hebben, dan zal Willem Tijssen 
hetzelve aan hem aantellen en in het kasboek noteren. 

 Zo wanneer de ... boeken dubbel gehouden worden, zal Jacob de Clerck het kasboek mogen kopiëren en 
een kasboek van hem behouden. 

 De voorn. kas zal alle twee of drie maanden worden gesloten en de onkosten in de principale boeken 
gebracht. 

 Gedurende de voorn. compagnie zal ieder van hen beiden alle mogelijke vlijt moeten aannemen om het 
beste van de compagnie in alles te bevorderen, zonder enige provisie daar voor apart te trekken. 

 Doch de onkosten, reizen, verteringen, extrordinaris tractamenten of andersints, bij de een of de ander 
gedaan, zullen tot last van de compagnie komen, zomede alle brief en geldporten, en wat meer van 
diergelijke nature zij. 

 Jacob de Klerck zal bij Willem Tijssen zijn woning en tafel houden en jaarlijks voor kost, huishuur, vuur, 
licht, wassen en anderzins betalen 325 guldens boven en behalve de verering van 31 gulden 10 st. voor de 
huisvrouw van Willem Tijssen. 
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 Het voors. houden van woning en tafel zal eindigen wanneer Jacob de Klerck komt te trouwen, hetgeen 
hem altijd vrij zal staan, en alsdan zal in zodanige geval ieder zijn boeken en kas in zijn eigen huis 
houden. 

 Willem Tijssen zal de eerste twee jaren voor het onderwijs en instrueren van Jacob de Klerck trekken de 
som van honder gulden, zijnde ieder jaar vijftig gulden. 

 Gedurende en staande de voors. compagnie zal geen van beiden enige aparte handel of enige negotie 
buiten de compagnie mogen drijven, hetzij zodanig zouden mogen wezen direct noch indirect. 

 Niemand zal enig geld voor de compagnie mogen opnemen, hetzij wat pretext of schijn zulks zoude 
wezen als men gemeen consent en ondertekening van hun beiden en indien een van beide anders komt te 
doen, dat zal de voorn. compagnie in het minst niet raken en zal de andere daar niet aansprakelijk wezen, 
mitsdien zal niemand van de compagnie effecten vermogen te belasten,vervreemden of iets dergelijks te 
doen, zonder gemeen consent en bewilliging. 

 Alle jaren zal winst en verlies moeten worden opgemaakt, de winsten gedeeld of de schaden (die God 
verhoede) gevuld en bijgelegd. 

 De compagnie zal geduren, te weten zo lang zij leven, de tijd van vier jaren, ingaande per januari 
laatstleden. 

 Een half jaar voor het eindigen van de voors. compagnie zal ieder zich moeten verklaren of hij de tijd wil 
prolongeren, dan niet, en bij soo verre de een of de ander iets meerder of nader begeerde te conditioneren, 
die zal gehouden zijn hetzelve alsdan met een tapenbanen(?) om daarop te accorderen. 

 Een van beiden gedurende de voors. compagnie komende te overlijden, zullen deszelfs erfgenamen keur 
hebben of zij aanstonds tot scheiding willen komen, dan of zij de nog resterende gemene goederen door 
de langstlevende willen doen verkopen en zal dezelve langstlevende dat jaar daarin de overledene zal 
wezen gestorven tot die vers. verkopen moeten vigileren maar het naast nieuw jaar daarop volgend, zal de 
langstlevende nog onverkochte goederen bij het slot vermogen te delen, of bij taxatie of publiek 
verkopen. 

 De langstlevende zal de gemene schulden nog een jaar lang na het nieuwe jaar voor het gemeen moeten 
invorderen en alle drie maa..(?) de uitdeling doen en het geene als dan nog niet in kas is zal absoluut bij 
het lot gedeeld en bij ieder zijn aanbedeelde ingevorderd moeten worden. 

 En op dat in geval van afsterven van een van beiden, zal de compagnie binnen twee maanden worden 
gescheiden, met hulp van twee capabele mannen binnen Haarlem. 

 In geval de scheiding van de compagnie geschiedt bij leven van hen beiden, dan zullen de onverkochte 
goederen bij loting worden verdeeld. 

 Op contracten die bij scheiding nog lopen op leverantie van goederen, zal ieder daarop zijn halve recht 
behouden, maar indien zij het recht daarop van de ander willen overnemen, dan zal dit gebeuren bij 
verhogen en aan de meest daarvoor biedende, gelijk ook het gebruik van de markt. 

 Mochten misverstanden of kwesties ontstaan tussen hen of hun erfgenamen, of onduidelijkheid over de 
condities, dan zullen die worden voorgelegd aan twee arbiters binnen Haarlem, om tot hen een derde 
arbiter aan te stellen. 

 
752. [471. 236]: 31 maart 1680.  Joost Hooftman en Joos de Volder, voogden over het enig nagelaten 

kind van Geertruyd de Klerck en Cornelis van der Meersch, dochter en erfgename van Jacques de Klerck, 
Franchijna Davidts, wed. Adam van Berch,  [.....?] weduwe en boedelhoudster van Nicolaas Davidts. 
Jacques de Clercq heeft zodanige voorschotten gedaan op de boedel van Pieter de Clercq en Sara Davidts, 
dat het weeskind het graf in de Westerkerk te Amsterdam krijgt.  [Jacques de Clercq en Nicolaas Davidts 
waren executeurs]. 

 
753. [477, fol. 429-430]: 24 mei 1683.  Pieter de Klerck, koopman te Amsterdam, tegenwoordig 

hier ter stede, nagelaten zoon van Annanisia Hugaert, verwekt bij Sr. Pieter de Klerck, in zijn leven 
koopman alhier, hebbende hij comparant van de Hoge Overheid veniam aetatis verkregen, verklaart dat 
Sr. Leonard Bruyninck en Jan Hugaert, beide medekooplieden binnen deze stad, zijn comparants gewezen 
voogden aan hem hebben gedaan behoorlijke rekening en bewijs van de gehele administratie en bewind 
etc. die zij gevoerd hebben, etc. en scheldt hen daarvan kwijt. 

 
754. [481, fol. 258-259v]: 11 april 1685.  Accoord van Catharina van den Broecke, de weduwe van 

Seger Grijspeert, in zijn leven koopman alhier, onlangs overleden, omdat het redderen en vereffenen van 
zijn nagelaten boedel en goederen nog wel enige tijd zal nemen, met de ondergetekende crediteuren (w.o. 
Willem Tijssen Stamproy & Jacob de Clercq), Daarbij gedaan opening van de staat en gelegenheid van de 
voors. haar mans nagelaten boedel en goederen, voor zover daarvan een specificatie van alle goederen 
was opgesteld (roerende en onroerende, gereedschappen en winkelwaren). Genoemd dat de kinderen van 
Mattheus Grijspaert 'sullen hebben het verwacht van den eijgendom in de portie van de bleeck en thuijn'. 
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755. [482, fol. 377-378]: 23 nov. 1685.  Willem Tijssen van Stamproy ter ene en Jacob de Klerck ter 

andere zijde, beiden wonende binnen de stad, verklaren te hebben gedissolveerd en vernietigd zodanige 
compagnie in handel van Bronswijcker garen en as, als tussen hen comparanten tot nog toe is geweest en 
waarvan de conditiën op 19 febr. 1680 voor dezelfde notaris zijn opgericht. Komen overeen dat Willem 
Tijssen Stamproy alleen zal aanhouden en continueren de negotie van garen en daartegen zal de voorn. 
Jacob de Klerck alleen zal mogen aanhouden en continueren de negotie of handel van as; de ander zal 
zich daarmee dan niet bemoeien. Bij overtreding daarvan zal de desbetreffende persoon aan de gemene 
armen van de stad Haarlem moeten betalen honderd carolusguldens en aan de voormalige compagnon een 
bedrag van duizend carolusguldens. Tenzij de andere persoon zelf stopt met die negotie. 

 
756. [485. 83]: 7 februari 1687.  Huwelijkse voorwaarden van Jacob de Clercq, geassisteerd met Sr. 

Pieter de Clercq zijn broeder, ter ene, en Eletta van de Rijp, geass. met Sr. Johannes van de Rijp haar 
vader en Judith ten Cate, haar behoudmoeder, mitsgaders Sr. Jacob van Mollem haar oom, ter andere 
zijde. 

 
757. [485. 288]: 2 mei 1687.  Testament Jacob de Clercq, koopman, en Eletta van de Rijp, 

echtelieden, wonende in de Battejorisstraat binnen deze stad. Legateren aan broer Pieter de Clercq een 
[...lijfrente?]  ten laste van de provincie van Groningen en ommelanden van honderd gulden per jaar, 
staande ten lijve van voorn. Pieter de Clerck, met alle renten vandien. Ook een legaat aan Bettie de Beer, 
haar leven lang gedurende de somme van 40 gulden per jaar, ingaande met zijn testateurs overlijden en 
ophouden zullende met haar dood, en dat onverminderd hetgeen hij testateur van zijn geld gehouden is 
aan dezelve Bettie de Beer jaarlijks uit te keren.  

 Eletta van de Rijp bespreekt aan haar zuster Susanna van de Rijp al haar kleren, van zijde, linnen enz. 
 
758. [487. 146]: 25 februari 1688. Scheiding nalatenschap Annanisia Hugaert, weduwe Pieter de 

Clercq de Oude, tussen Pieter de Clercq en Eletta van der Rijp, weduwe Jacob de Clercq. 
 
 Aan Pieter de Clercq valt ten deel: 
 - Grafstede in de Nieuwe Kerk te Amsterdam, staande op naam van Jacques Hugaert, gelegen bij de 

noorder deur, onder de letter I, nr. 66. 
 - aantal lijfrentes en obligaties 

- en eyndelyck een lapis besoar kelck op een silver ende gulden voet. 
 
Aan Eletta van de Rijp, weduwe Jacob de Clercq: 
- Een huis en erve in de Oudebrughsteeg aan de Oudezijds in Amsterdam, tegenwoordig bewoont door 
Jan van de Velde, synde tselve huys en erve op den 14 Juli 1671 ten behoeve van de kinderen van Anna 
Nisia Hugaerts opgedragen met de huyre [..] den Pieter Moens den verleden jaers 1687 vercoper (?) 
- nog een huis en erve gelegen in de ambacht van Sassenheim bij de Santsloot, genaamd ‘d’oude Post’, 
opgedragen ten behoeve van Anna Nisia Hugaert op 8 juni 1680. 
- een grafstede in de Grote Kerk van Haarlem in de middel ...., bij de westerdeur, nr. 476. 
- 4 constitutiebrieven en 1 obligatie. 
 
Verder blijven nog onverdeeld een aantal obligaties en schulden. 

 
759. [506. 62]: 9 juni 1679.   Inventaris van alle goederen, zo roerende als onroerende, van 

Geertruy de Clerck, overleden huisvrouw van Cornelis Vermaers [= van der Meersch], † 3 juni 1679, ten 
verzoeke van Cornelis Michielsz. Egels, Joost Hooftman en Joost de Volder als testamentaire voogden 
van Jacobus van der Meersch, ten opgave van Joffr. Margaretha van der Meersch. 

 Eerstelijk een huis en erve, staande en gelegen op de Kraaijenhorstergracht, belent volgens de brieven 
daarvan zijnde; noch een opstal van een raam, staande buiten de Raampoort alhier. 

 Voorts een selectie / samenvatting: 
 Drie bedden met haar hoofdpeuluwen; een brebbedde; 12 grote hooftcussens, diverse dekens, kleden, 

gordijnen, kleren, enzovoort.  
 Goud en zilver, zo ongemunt als gemunt: 9 briefjes met zilveren potstukken, 1 doosje met lege briefjes, 

waarin een briefje waarbij blijkt het geld uit genomen te zijn, 1 doosje barnsteen, 2 dito met schilpad, 1 
barnsteene ketting, 1 groote gouden troupenning, tien dubbele ducaat of goude rijksdaalder, noch drie 
goude potstukken, 1 roosjes (?) diamant ring, 1 dito taefelsteen, vier groote zilveren penningen, 1 
vergulde penning met een rand, 2 briefjes met cleijn potgelt, 1 brantsteen manneke (?), 1 briefje met 
arensteen, enige reuckvalletjens (?) en andere cleinicheden, 2 zilveren schalen, 1 zilver vergulde bocael, 3 
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zilveren beeckertjens, 2 zilveren brandewijnschaaltjes, 1 zilvere paplepel, 1 dito soutvatie, 4 dito vorcken, 
13 silveren lepels, 1 naalt, ijsertie en vingerhoet, 1 tas met een ketting, 1 zilveren bel, 3 eijerlepels, 1 
zilveren riem, 1 ketting met een haeck, 15 stuks zilver poffegoed, 2 zilvere messen, 4 barnsteene messen 
met 4 gaffels, 2 boekjes met silver beslach, 1 zilver schenkbort, 24 gulden, 15 stuivers gemunt gangbaar 
geld, een bruijtscroontie, 3 spelde cussenties. 

 Linnen: grote aantallen slaaplakens, slopen, servetten, schortkleden, handdoeken, kleren, enz. (hier niet 
verder gespecificeerd) 

 Een eecken houten pers, een craemschut, 2 eecken houten cassen, een eecken kist met boecken, een casje 
met linnen van Jacobus van der Maers, een coffer met eenich goet, gecomen uit de boedel van Pr. de 
Clerck, een luijercassie, een eecke houten taefel, een blat, een eecke houten cast staende int huijs op de 
Craeijenhorster gracht, een lessenaar met boecken en papieren, 13 stoelen, een ront eecken houten 
tafeltjen, een capstock, twee groene gordijntjes voor de glaesen en haar roetjes, 4 spiegels, 1 lanteern, 11 
schilderijen, zo groot als clein, 4 porceleijne coppen, verder uitvoerig keukengerei en dergelijke. 

 In de zijkamer: een houte cassje met eenig rommelingh, een slaapbank, een kist met brieven, een kleine 
dito. 

 
 
 Notaris Pieter Geerlings [inv.nrs. 549 t/m 553 (1691-1718 ]) 
 
760. [561, fol. 219-220vo]: 12 juni 1702.   Testament van Janneke de Klerck, laatst wed. wijlen 

Jacobus Saskers, wonende binnen deze stad op de Bakenesser gracht, ziek te bed liggende. 
 Benoemt tot universele erfgenamen haar drie kinderen, genaamd Frijntje de Keijser, in eerder huwelijk 

verwekt bij Jan de Keijser en gehuwd met Nicolaes Mout, mitsgaders Lucas Saskers en Marijtie Saskers, 
elk voor een derde part, met aftrek van de sommen die zij reeds genoten hebben. 

 In marge: De testatrice verklaart beneden de 4000 guldens in de .. penning bekend te staan. 
 
 
 Notaris W. Baart  (1719-1761) 
 
761. [893, akte 12]: 23 jan. 1749. Akte van protest van non-prejuditie. Elisabeth de Clercq, wed. van 

Gerrit Heyningen, voor zich zelf en als moeder en voogd over haar minderjarige kinderen bij de voorn. 
haar man, won. binnen Haarlem, verklaart dat zij volgens 'contract antemptiaal' d.d. 23 juni 1711 voor 
not. Pieter van Aken te Amsterdam, met de voorn. haar man buiten gemeenschap van goederen is 
getrouwd, dezelve haar man bij hun mutueel testament op 5 febr. 1712 voor not. Martin Lindouw te 
Amsterdam, haar comparante had benoemd tot zijn enig erfgenaam, zo nochtans dat hij ook zijn kinderen 
tot mede-erfgenaam had benoemd in de legitieme portie, alles zo onder alzulke condities als bij het voorn. 
testament zijn bepaald, waartoe kortheidshalve wordt gerefereerd. 

 Dan alzo de 'toorn' haar man op 21 dezer maand januari 1749 met de dood had geconfirmeer, en zij 
comparante met haar meerderjarige kinderen geheel onkundig waren van de ware staat van zijn boedel, 
zoals door hem nagelaten, zo dat zij voor haarzelf nog niet kon besluiten, noch zich verklaarde of zij 
comparante of haar kinderen of iemand van hun die boedel en nalatenschap als erfgenaam zou aannemen 
of repudiëren. 

 Omdat de begrafenis van de overledene echter geen uitstel kon lijden, zo verklaart zij comparante deze 
begrafenis alleen uit pieusheid als noodzakelijk te zullen bezorgen, zonder daardoor voor haar en haar 
kinderen verstaan te willen hebben zich als erfgenaam of erfgenamen van de voorn. haar man te 
gedragen, of zich in zijn boedel en nalatenschap te treden, en ook de staat van de boedel te zullen 
onderzoeken. Doch dit alles niet anders dan behoudens het regt van deliberatie, om de voors. haar mans 
en vaders boedel te mogen 'adieeren' of geheel en al te repudiëren en de omtrent al hetgeen voorts is meer 
te doen zoals zij te raden zal worden. 

 
762. [893, akte 17]: 27 jan. 1749. Akte van non-prejuditie. Jacob van Heyningen, won. binnen 

Haarlem, Pieter van Heyningen, won. te Amsterdam, Gerardus van Heyningen, won. te Utrecht, Albert 
van Heyningen Gerritsz, mede won. te Amsterdam, Hendrik van der Pals, als in huw. hebbende Cornelia 
van Heyningen, won. te Rotterdam, allen nagelaten meerderjarige kinderen van wijlen de heer Gerrit van 
Heyningen, door hun vader bij testament benoemd tot erfgenamen in de legitieme portie. Hun moeder had 
hen geïnformeerd over de onzekerheid van de nagelaten boedel en bij deze verklaren zij gelijk hun 
moeder nog te delibereren, ieder voor zich, over het aanvaarden van de nalatenschap. 

 
763. [893, akte 26]: 14 febr. 1749. Testament zonder fideï commis of ander dergelijk verband, van 

mejuffrouw Elisabeth de Clercq, wed. van Gerrit van Heyningen, gezond van lichaam, haar verstand en 
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uitspraak wel hebbende, etc. (7 pag.) Eerst verklaart zij te prelegateren aan de heren Jacob van 
Heyningen, Albert van Heyningen en juffr. Cornelia van Heyningen, huisvrouw van de heer Hendrik van 
der Pals, of bij vooroverlijden van een of meer van hun, dezelfs wettige kind of kinderen, ieder een som 
van duizend gulden, tot gelijkstelling hetgeen haar testratrices zonen Pieter van Heyningen en Gerardus 
van Heyningen, ter gelegenheid van hun huwelijk hebben genoten van hun grootmoeder juffr. Cornelia 
Block, in haar leven wed. van Pieter de Clercq. 

 Aan haar zonen en dochter Hester van Heyningen, Laurens van Heyningen en Adriaan van Heyningen, 
ofwel zodanigen van dien als bij haar overlijden nog niet 'gedoteerd of uytgezet zullen weesen', ieder een 
som van tienduizend gulden, tot gelijkstelling van hetgeen haar testateurs getrouwde kinderen van haar 
testatrice en van hun grootmoeder juffr. Cornelia Block, ter gelegenheid van hun huwelijk gekregen en 
genoten hebben, alsmede van de bruiloftskosten en uitzetten van dezelve, en voor en in plaats van hetgeen 
zij testatrice voor haar kinderen in hun spaarpotten verzameld heeft. 

 Aan dezelfde kinderen, ofwel zodanigen van dien als bij haar overlijden nog bij haar wonen, legateert zij 
ieder hun kleren van zijde, wollen, linnen en andere stoffen, mitsgaders goud, zilver en andere goederen 
en sieraden, ten lijve en gebruik van eenieder toebehoorde. 

 Aan haar oudste dochter Cornelia van Heyningen, huisvrouw van Hendrik van der Palts, haar testatrices 
gouden tasbeugel. 

 Voor al het andere dat zij met haar dood achterlaten zal, stelt zij tot haar erfgenamen al haar achter 
kinderen, of bij het vooroverlijden van een van hun hun wettige kind of kinderen. 

 Benoemt tot executeurs van haar testament, bezorgers van haar begrafenis en voogden over haar 
minderjarige kinderen, etc., de heren Pieter de Clercq en Jacob de Clercq, haar broeders, en Jacob van 
Heyningen en Pieter van Heyningen, haar zoons. In geval van vooroverlijden van een van haar broers dan 
haar schoonbroer Jan Stadnitski. En bij vooroverlijden van een van haar zoons dan haar zoon Gerardus 
van Heyningen. 

 
764. [893, akte 77]: 2 mei 1749.  Inventaris van alle door Gerrit van Heyningen nagelaten goederen. 

Taxatie gedaan door Adriana Steenkist, huisvrouw van Abraham van Dam en Cornelia Verhamme, 
gezworen taxeersters, op 29, 30 en 31 maart van dit jaar. (37 pag.) 

 Contante penningen in het sterfhuis gevonden / Goud, zilver en cieraden (w.o. een gouden tasbeugel ad 
280 gulden, ringen, ceinturen en kettingen, twaalf zilveren lepels en dito vorken, twaalf moderne lepels en 
dito vorken, 64 stuks poppegoed en 16 stuks gebroken poppegoed, drie zilveren zakhorloges en een 
gouden horloge in een gedreven cas met een dito ketting ad 200 gulden) / In 't voorhuys (w.o. een staande 
horlogie van Paulus Bramer met een notebomen kast ad 150 gulden) / In de zijd-kamer (w.o. een 
notebomen comptoirkabinet met twee spiegels, acht notebomen stoelen met blauw trypte zittingen, een 
notebomen theekasje met een koperen bak. In het kabinet o.a. een schildpadde tabaksdoos met zilveren 
scharnier, een ivoren verrekijken, een carette snuifdoos. In de 'verste kas' o.a. een koperen 
theetrommeltje, een fluitrotting, theebus, spoelkommen, melkkannetjes, trekpotten, theekopjes en -
schoteltjes, porcelyne koffiekopjes en schoteltjes. / In de binnenkamer: een ledikant met blauw 
saaibehanbgsel ad 180,-, nog een bed en peuluw ad 240 gulden, een citse deken met rode armozijnen 
voering, een notebomen ladentafel, acht notebomen stoelen met blauw trypte zittingen. In een notebomen 
kabinet: slaaplakens, hemden, rokken, broeken, mouwen, dassen. In de kast aan de westzijde: japonnen, 
rokken, broeken, een 'Oostindische damaste mansjapon, een ijzeren geldkist, een notebomen dam- en 
schaakbord met toebehoren, een notebomen gemakkoffertje. In de vaste kast aan de oostzijde o.a.: 
koperen blakers, theeketeltje, tabakscomforen, koffiekannetjes, kandelaars, bokalen, kelken, een keldertje 
met acht liqueren. / In de Gang > in de eerste vaste kas o.a. drie manshouden en zeven hoedekassen, vijf 
pruikdozen met drie pruiken, drie paar mansschoenen en drie paar pantoffels; in de tweede kas: divers 
porcelein, bierkannen, kwispeldoren. In de derde kas o.a. schotels, sauspannen, kandelaars, koffiemolen. / 
In de derde kamer: o.a. een notebomen kabinet ad 200 gulden, spiegel met vergulde lijst, twaalf gladde 
kersenbomen stoelen en vier groene trypte kussens, een ledikant met groen saaien hangsel. In 't kabinet 
o.a. servetten, tafellakens, hemden, handdoeken, slopen, manteltje, rokken, kapspiegeltje met olijven 
lijstje. / In de porceleinkast in het portaal o.a. theegoed, koffiegoed, Oostindische trekpotten, borden. / In 
de keuken / In 't agterste kamertje o.a. een spiegeltje met olijven lijst, een gemarmerd buffet, vijf stoelen 
met rode trypte kussens. / In de tuin en op de plaats / In 't keukentje op de plaats / In de tuin / In de 
voorkelder / In de agterkelder / In de provisiekelder / In de wijnkelder / Bij de trap na de kelder / Op de 
overloop / In de kas / In de vaste kasjes / Op de voorkamer aan de rechter zijde / In een notebomen kast / 
Op de voorkamer ter linker zijde / Op de achterkamer naast de trap / In de hangkast / Op het 
meidenkamertje / Op de turfzolder / Op de achterkleerzolder / Op de voorkleerzolder / Op de kamer 
daarnaast / Op de zolder daarboven / Goederen onder anderen bij de weduwe ten tijde van haar trouwen 
ten huwelijk gebracht / Goederen bij de weduwe van haar man volgens kwalificatie opo taxatie 
aangenomen en op 19 aug. nevens enige onkosten aan Francois Sorgh betaald. / goederen door de 
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weduwe uit de boedel van haar moeder aangenomen / Boeken: in folio - in quarto - in octavo & minores / 
Provisien tot de huishouding w.o. 270 bouteilles wijn, zo rood, Rijns als Frans en Spaanse wijn. 

 
 
  Notaris C. Baart (  -  ) 
 
765. [1109. 75]: 11 december 1759. Sara de Clercq, weduwe Jan Stadnitski, wonend te Amsterdam, maar 

nu zich in Haarlem bevindend, machtigt Hermanus Scherphoff, koopman te Amsterdam, om in haar naam 
te tekenen en passeren attestaties en verklaringen, dat de goederen die in diverse schepen zijn geladen en 
zowel aan wijlen haar man, als aan haar comparante geconsigneerd zijn, en welke schepen door de 
Engelsen zijn genomen, en zo in Engeland als elders opgebracht, en nog mochten worden genomen en 
opgebracht, et. 

 
766. [1115. 31]: 6 maart 1763.  Boedelscheiding Elisabeth de Clercq († 17 september 1762), 

weduwe Gerrit van Heyningen, van een ‘nalatenschap beneden ƒ 150.000’. 
 
767. [1122. 9]: 6 februari 1767.  Kwitantie inzake nalatenschap van Elisabeth de Clercq, weduwe 

Gerrit van Heyningen. 
 
 
 Notaris W. Köhne  (  -  ) 
 
768. [1211. 60]: 20 april 1762.  Elisabeth de Clercq, wed. Gerrit van Heyningen, machtigt haar zoon 

Pieter van Heyningen, wonende te Amsterdam, om aldaar te compareren voor de Commissarissen van 
Huwelijkse Zaken en in haar naam te consenteren in het huwelijk van haar zoon Adriaan van Heyningen 
met mejuffrouw Sara Stadnitski, beide meerderjarig en te Amsterdam wonende. 

 
 
 Notaris Jacob Scholting (  -  ) 
 
769. [1624. 2354]: 2 februari 1818. Pieter de Clercq, koopman wonende binnen dezer stad, verklaart 

verkocht te hebben en bij deze te transporteren aan Willem Anne Buse, fabrikeur, mede alhier 
woonachtig, de drie percelen die hij had gekocht en verkregen bij akte van transport, gepasseerd voor 
notaris Cornelis Gerlings, d.d. 26 april 1813, geregistreerd 3 mei daaropvolgend (zie aldaar). De 
kooppenningen ter somme van ƒ 600 zijn voldaan. Kiesende de verkooper deszelfs domicilium ten kantore 
van mij notaris in de Zijlstraat alhier, Wijk 5, Nr. 727, en de koper in het eerstgemelde der door hem 
gekochte, Wijk 2, Nr. 395. 

 
 
 Notaris Cornelis Gerlings (  -  ) 
 
770. [1737. 321]: 26 april 1813.  Jan Jacob Elink van Balkenschooten, koopman en fabrikeur, 

wonende in de Zijlstraat alhier, verklaart te hebben verkocht en bij deze te transporteren aan Pieter de 
Clercq Szn., koopman te Amsterdam, de volgende percelen: 
- een huis en erf, staande en gelegen op de Burgwal, hoek van de Beeksteeg, Wijk 2, Nr. 395, belend ten 
zuiden Pieter Verhage, en achter strekkende aan het erf van Pruyss, 
- een huis en erf, staande en gelegen aan de oostzijde van de Achterstraat, Wijk 2, Nr. 279, belend ten 
noorden Jacob Kragt, ten zuiden Christiaan van Lit, 
- huis en erf, staande en gelegen aan de noordzijde van de Eerste Nieuwe Gracht, op de hoek van de Korte 
Kraaienhorstergracht, Wijk 6, Nr. 324, belend ten oosten het pakhuis van de weduwe Worst, en achter 
strekkende aan Pieter Eykenaar. 
De koop is geschied voor ƒ 600, of 1.200 francs. 

 
771. [1737. 380]: 24 juli 1813.  Pieter de Clercq Szn., wonende op de Nieuwe Gracht, wijk 6, nr. 

320, machtigt Walrave van Heukelom te Amsterdam, om zekere partij tabak te verkopen. 
 
772. [1738. 480]: 3 maart 1814.  Pieter de Clercq Szn. machtigt de heer S.A. Huismans, koopman te 

Leeuwarden, om zijn rechten en interest waar te nemen in de gefaillieerde boedel van Johannes Jacobus 
Meinsma aldaar. 
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773. [1738. 504]: 5 maart 1814.  Pieter de Clercq Szn. machtigt ....... [niet ingevuld], om namens hem 
van de heer A. Drijer, koopman en winkelier te Kampen, te vorderen en ontvangen ƒ 294.1, die voorn. 
heer Drijer voor verkochte en geleverde goederen aan hem comparant schuldig is. 

 
 
 

Nieuw Notarieel Archief Haarlem 
 
  Notaris J.G. de Booy 
 
774. [124. 2379]: 25 april 1864.  Oprichting Commanditaire Vennootschap genaamd de Haarlemsche 

Bankvereeniging onder directie van Jhr. Hendrik Teding van Berkout te Haarlem, zonder beroep, te 
Haarlem, en Carel Euard de Clercq, zonder beroep, te Amsterdam (thans te Haarlem), als hoofdelijk voor 
het geheel aansprakelijke vennooten en tussen enige personen als geldschieters, zijnde een vennootschap 
tot het verrichten van bankiers-, commissie- en kassierszaken. Zal gevestigd zijn te Haarlem; 
aangevangen 1 mei 1864, om te eindigen ultimo december 1869, met stilzwijgende voortzetting na dien 
tijd telkens voor 5 jaren, wanneer niet zes maanden tevoren opzegging zal zijn geschied.  

  Het kapitaal in de vennootschap is bepaald op 100.000 gulden, waarin wordt deelgenomen door: 
  Jhr. Hendrik Teding van Berkout 25.000 
  Carel Euard de Clercq 25.000 
  Carolina Charlotte Boissevain, wed. Willem de Clercq  5.000 
  Daniël de Clercq 5.000  
  Jhr. Mr. Jan Pieter Teding van Berkhout 5.000  
  Arie Cornelis Kruseman 5.000  
  Jhr. Gerard Frederik van Tets 5.000 
  Jhr. Mr. Adriaan Volkert Teding van Berkhout 5.000  
  Marie Prosper Theodore Prévinaire  5.000  
  Isaac Elie Francois Berthon Sluyterman van Loo  2.000 
  Andries Anthonie Johannes Veel  2.000 
  Johan Heinrich Krelage 1.000 
  Nicolaas Jacobus Anthonius Travaglino 1.000 
  Simon Veen Davidszoon (D. Veen & Co.) 1.000 
  Petrus Johannes Travaglino 1.000  
  Carl Gottfried Voorhelm Schneevoogt 1.000  
  Abraham Lodewijk Dyserinck 1.000  
  Louis Paul Zocher  1.000 
  Arie Houtman 1.000 
  Hendrik Jan Leupen 1.000 
  Evert Petersen Westerveld 1.000  
  Adam van der Steur 1.000  
 
 
775. [124. 2447]: 25 juni 1864.  Veiling en toewijzing ten huize van Johannes Smits, kastelein in het 

Logement den Gouden Leeuw, in de Zijlstraat te Haarlem, is ten verzoeke van lasthebbers en 
gemachtigden van John Waterloo Wilson, grondeigenaar, buiten beroepn wonende op de hofstede 
Elsbroek te Hillegom, en van Gustaaf Oscar Robert Fontein, notarisklerk te Haarlem, namens Marie 
Prosper Theodore Previnaire, fabrikant wonende te Haarlem aan de Zijlweg, en Stephanus de Clercq 
Willemszoon, landbouwer wonende te Lisse. Ten openbare veiling zijn aangeboden: de landbouw-
exploitatie, bestaande uit ruim 180 bunders uitmuntend wei- en bouwland, met beplantingen, schuren, 
woningen enzovoorts, liggende aan elkander in de Haarlemmermeerpolder gemeente Haarlemmermeer, 
afdeling Beinsdorp, sectie Q, nummer 13 t/m 15 en 25 t/m 30 van de polderkaart, verdeeld in zes 
percelen, die volgens de inhoud der veilingvoorwaarden, eerst ieder afzonderlijk zullen worden 
opgeveild, afgeslagen en voorlopig worden toegewezen, daarna twee percelen te zamen, terwijl ten slotte 
de gehele massa gecombineerd zal worden aangeboden, te weten: 1) een partij bouw- en weiland, 
eveneens in de Haarlemmermeerpolder, afd. Beinsdorp, kadastraal sectie F, nummers 200 t/m 211, 
tezamen groot 30 bunders, twee roeden; 2) een partij  bouw- en weiland, met daarbij horende schuren, 
graanbergen en verdere getimmerten, opzichterswoning, bepotingen en beplantingen, gelegen alsboven 
sectie F nummers 212 t/m 225, 378-380 en 531-533, groot dertig bunders zes roeden; 3) een partij bouw- 
en weiland, met de daaropo staande herderswoning en schaapstal, arbeiderswoning, schuur enzovoort, 
benevens de tussen de landerijen gelegen weg, voor zover dit perceel is strekkende, gelegen alsboven in 



Noord-Hollands Archief 

- 203 - 

secite F nrs. 290-301. 375-377, 534, 536, 561, 566, groot tezamen 30 bunders 8 roeden; 4) een partij 
bouwland met de daartussen gelegen weg, gelegen alsboven sectie F nrs. 278-289, tezamen groot 30 
bunders 19 roeden; 5) een partij bouw- en weiland, met de daartussen gelegen weg, voor zover dit perceel 
is strekkende gelegen alsvoren sectie F, nrs. 266-277, groot 30 bunders 19 roeden; en 6) een partij 
bouwland, met de daartussen gelegen weg, gelegen alsvoren sectie F nrs. 254-265, groot 30 bunder 19 
roeden. Van welk onroerend goed de verkopers de eigendom verkregen voor ieder een derde, door 
aankoop in openbare veiling, blijkens proces verbaal van veiling en towijzing en akte van command, d.d. 
27 september 1854, voor notaris A.B. Barkey te Leiden, terwijl daarna door de heer Stephanus de Clercq 
Willemszoon van het hem toekomende onverdeeld een derde of een negende daarvan aan zijn twee mede-
eigenaren, met het recht van wederkoop, is overgedragen, blijkens akte van 11 dec. 1857 voor mij notaris 
verleden, hebbende gezegde Stephanus de Clercq Willemszoon van zijn recht tot wederkoop gebruik 
gemaakt, blijkens akte van terugneming op 10 december 1862, ten overstaan van mij notaris en getuigen 
d.d. 15 dec. 1864, zodat thans ieder der drie verkopers voor een onverdeeld een derde in gezegde gronden 
gerechtigd is.  

  Eerst zijn de percelen afzonderlijk toegewezen, respectievelijk: 1) aan Anthonie van der Beek, te 
Waalwijk ad fl. 31.700; 2) aan Johannes van Schiet te Voorhout ad fl. 38.100; 3) aan Jacobus Laurentius 
van Loon te Steenbergen ad fl. 35.500; 4) eveneens Jacobus Laurentius van Loon ad fl. 34.400; 5) aan 
Dirk van den Heuvel en Simon van Spenge te Haarlemmerliede, ad fl. 34.000; en 6) aan Pieter Baan en 
Simon Schellinger, te Broek in Waterland ad fl. 31.100. Uiteindelijk zijn de zes percelen echter definitief 
en dus met vervalling van voorlopige toewijzingen, toegewezen aan Wilhelm Jacob Cornelis Carbasius te 
Haarlem, voor zijn nader te noemen meester en lastgever voor fl. 216.844.  

 
776. [124. 2448]: 27 juni 1864.  Acte van command, waarbij Jacob Cornelis Carbasiu verklaart dat 

hij de hierboven genoemde percelen 3 en 4 heeft gekocht voor de minderjarigen Elisabeth Aldegonde 
Theodore Marie Henriette en Eugenie Prévinaire, als mondeling lasthebber van hun vader en voogd Marie 
Prosper Theodore Prévinaire, voor fl. 72.300; en voorts de percelen 1, 2, 5 en 6 voor Marie Prosper 
Theodore Prévinaire en Stephanus de Clercq Willemszoon, beide in privé ad fl. 144.544, welke aankoop 
door genoemde kopers in privé en hoedanigheid is aangenomen. 

 
 

Notaris Allard Merens 
 
777. 28 juli 1891. Testament van Hendrik de Clercq Gijsbertszn. Legateert o.a. aan Pieter de Koning, 

zijn tuinknecht, de geplante en ongeplante bloembollen, verder een som van honderd gulden, en eindelijk 
– tenzij hij op het overlijden van de erflater reeds een perceel grond van deze in eigendom mocht hebben 
– een gedeelte grond, bij die beschikking naar aangeduid. 

 Heeft benoemd zijn neven Pieter de Clercq junior en Marius Petrus de Clercq tot bewindhebbers over het 
fonds tot ondersteuning van mogelijk hulpbehoevende nakomelingen uit de familie de Clercq, die uit zijn 
nalatenschap moet worden gesticht.  

 
 
 Notaris Johannes Willems 
 
778.  [800, akte 147]: 4 mei 1898.  Testament van Hendrik de Clercq Gijsbertszn, wonende te Haarlem.  
 
779.  [800, akte 234]: 5 nov. 1898.  Inventaris der nalatenschap van Hendrik de Clercq Gijsbertszn, 

overleden in zijn huis aan het Zuider Buitenspaarne te Haarlem, ten verzoeke van Pieter de Clercq junior, 
wonende te Amsterdam, en Marius Petrus de Clercq, wonende te Haarlem, en Tetje Kuiper, zijn 
huishouder wonende ten sterfhuize. Met afschrift van diens testament d.d. 28 juli 1891, voor notaris 
Allard Merens te Haarlem. 

 
780.  [800, akte 235]: 5 nov. 1898.  Benoeming van Pieter de Clercq junior en Marius Petrus de Clercq 

bewindvoerders over het De Clercq fonds. Hiertoe heeft hij uit zijn nalatenschap van 2500 gulden 
“bestemd om ten eeuwige dage uit de renten daarvan nakomelingen uit de famille de Clercq, uit den tak 
mijner ouders Gijsbert de Clercq en Maria de Clercq en dien geslachtnaam dragende, die buiten eigen 
schuld in de omstandighedn verkeeren, waardoor ze finantieele hulp behoeven, te ondersteunen.” 
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Transportregisters Haarlem 
 
 
781. [Inv.nr. 285, fol. 114]: 28 december 1595.  Jacques de Clerck en Loys Cleutering kopen 

gezamenlijk van Jacobmijntgen, weduwe van Jan Tant, ten overstaan van Jacob Vranken als haar gekoren 
voogd in deze, een huis en erve, staande en liggende in de Oude Doelstraat, tussen Reynier Corneliszoon, 
glazenmaker aan de ene zijde [...] en de weduwe zelf aan de andere zijde; huis belast met 150 car.gls 
hoofdgeld. Koopsom: 180 car.gls. 

 
782. [Inv.nr. 286, fol. 149]: 2 maart 1599.  Jacques de Clerck en Louwijs Cleutering verkopen 

aan Pieter Pietersz. de Cocq, linnenwever van Rousselaer, een huis en erve, staande en liggende in de 
Oude Doelstraat, tussen Reynier Corneliszoon, glazemaker aan de ene zijde [....] en Jacobmijntgen, 
weduwe van wijlen Jan Tant aan de andere kant; voor 150 car.gls. 

 
783. [Inv.nr. 287, fol. 83vo]: 1 mei 1601.  Eeuwout Esaias de Lindt voor hem selven ende Marten 

Anthonisz Buysen als man ende voocht van Annaken Eijsayas de Lindt, oock voor hem selven ende beijde 
als volle macht en speciale procuratie hebbende van Esayas de Lindt, oudt Burgemeester ende Raedt der 
Steede Rotterdam, voor hem selve sooveel ’t noot sij, ende oock als vader ende voocht van Pieter, 
Cornelis en Michiel, sijne kinderen, daer moeder aff was zaliger Janneken Pietersdr., de selve procuratie 
verleden sijnde den 29 deser maent Aprilis onder ’t segel ten saecke der voors. stede Rotterdam ende ons 
schepenen vertoont;  verkopen in der qualiteit Jacques de Clerck, een huisinge metten erve, staende ende 
leggende in de Groote Houtstraat, eertijds gecomen van Mr. Willem Tybault, mitsgaders seecker 
achterhuys, uijtgaende in de Peuselaersteege, belent Andries de Busschere aen de suijtsyde, Dirck Olthoff 
aende noortzijde, streckende voor van de straet tot achter aen Gillis de Peltier, met voorwaerden dat den 
voors. Gillis de Peltier zijnen uijt ende inneganck mitsgaders Barthout vander Nijenburch46 in den sijnen 
uijt ende inneganck met een waterloosinge inne ende duer [.... dese huysinge tot nae de] voors. 
Peuselaersteege toe, van nu ten eeuwigen daegen sullen houden, gelijck deselve daer inne gerechtigt zijn 
volgens haer brieven daer van zijnde; metten lasten van ses gulden sjaers die den Magdalenen Convent 
daer op te spreken heeft, met noch twee schellingen en ses penningen goets gelts sjaers, .... toecomende, 
anders al vrij; ende voorts in sulcker voegen ende met soodanige servituijten als den voors. Mr. Willem 
Thybault zaliger in sijnen leven ’t selven huys metten erven bewoont ende beseten heeft. [...]  

 2.900 carolusguldens, te betalen thienhondert derselve guldens gereet te meijendage sestienhondert een, 
mette aenvaerdinge van ’t voors. huys ende erve ende reste up seven daer aen volgende meijen ...el 
d’eerste ses meye telcken drije hondert guldens ende de sevende ende leste meije hondert [.....] 

 
784. [Inv.nr. 288, fol. 249 e.v.]: 17 maart 1604.  Guillaume de Cuyper, Pieter Willemsz van Thielt, 

Lenaert Plovier en Jacques de Clerck, als gauthoriseerde curateurs en administrateurs van de desolate en 
geabandonneerde boedel van Henrick Tielmans, insolvent, verkopen een groot aantal huizen en erven, en 
tuinen, waarvan de meeste gelegen buiten de Kruispoort, w.o. aan Pieter Pieters Commelin van 
Ingelmunster, Pieter van Huerne, Cornelis Bol, Claes de Roo van Kortrijk, Rogier van der Hulst, Jelis de 
Rijckere en aan Jacques de Clercq zelf (zie hieronder). 

 
785. [Inv.nr. 288, fol. 259vo]: 17 maart 1604.  Guillaume de Cuyper, Pieter Willemsz van Thielt 

en Lenaert Plovier, als curateurs voornoemd, verkopen aan Jacques de Clerck eene huysinge geteeckent 
Nr. 6, gestaen buyten de Cruyspoort in de Nieuwe Cruyssteghe, binnen dese stadsvrijheyt, op de gront by 
de wege ende erfgen van Hubert Fransz Caga ende Dirck Symonsz Rebel in erfelicke gedurende huyre uyt 
[...?]; belent ten oosten aen ‘t huys Nr. 5, gecocht by Pieter van Huerne, met gemeyne muyre, ten noorden 
de Cruyssteeghe, ten westen de gemeene poort met eenen vrijen gevel, ten suyden met eenen grooten 
thuyn soo dye afgeheynt staet, streckende tot aent Heyliglant, staende nevens de heyninge, ten westen van 
den grooten thuyn, comende van desen boele, mits dat den coper de heyninge aent Heyligeestlant sal 
moeten tsynen costen onderhouden, soo breet als zijn erff daertegen is streckende, Ende sal desen huyse 
volgen een derde paert van den regenback staende voor ‘t huys Nr. 5, welcken met den huys Nrs. 4, 5 en 
desen huyse gemeen zijn sal, ende zullen deselve tsamen tot gelycke kosten onderhouden moeten. Sulx de 
cooper ook volgen sal eene seste paert in de waterput ende bathuys met den uytganck door de gemeene 
poort, dwelcke desen coper met den copers van de huysen Nrs. 1, 2, 3, 4 en 5, alle tot gelycke costen 
moeten onderhouden, als mede den gemenen geplaveyde ganck ofte plaetse voor desen huysen lopende, 

 
46 Barthout van der Nijenburch (Nieuburg), † 1625, was schepen, vroedschap, fabr. en opperfabr. weesmr. en burgemeester van 
Haarlem. 
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die den coper elck respectivelyck ook tot synen costen sal moeten onderhouden, in de breedte van syn 
huys ende erff. Metten last van vijff gullden thien stuivers jaerlicx erffhuyr, als d’opdracht Nr. 7, fol. 258. 

  360 Carolusguldens tot 40 gld. grooten vlaems tstuck, te betaelen op vier eerstcomende achter-
eenvolgende meyendage, anno 1604, deerste telcken een vierde paert vrijen gelt. 

 
786. [Inv.nr. 292, fol. 187vo]: 6 december 1610.  Abraham Ampe koopt van Belije Jansdr., weduwe 

van Cornelis Aelbertsz. een huis en erve, staande en liggende op de Oude Gracht, genaamd ‘t Land van 
Belofte; koopsom: 2.600 car.gls. 

 
787. [Inv.nr. 292, fol. 208vo]: 17 december 1610.  Abraham Ampe en Michiel Franss, treden op als 

borgen onder generael verbant van goederen ende met renunchiatie van de beneficien ordinis divisionis 
et excussionis voor Sara van de Woestijne, weduwe van Gillis Rooman, gezworen drukker en 
boekverkoper, bij de verkoop van een huis in de Koningstraat. 

 
788. [Inv.nr. 294, fol. 118vo]: 15 maart 1612.  Passchijntgen Grijspeert, wed. Jaques de Clerck, 

ten overstaan van Cornelis van Tongerloo en Joost Crommelingh haar voogden, verkoopt aan Gillis 
Jacops haar huis en erve in de Grote Houtstraat, met het daarbij horende achterhuis in de Peuselaarsteeg, 
eertijds gekomen van Mr. Willem Thybault, belendend de weduwe van wijlen Steven van de Berge aan 
de zuidzijde en Dirck Olthoff aan de noordzijde, strekkende van de straat tot achter aan Gillis Peltijer, met 
voorwaarden dat de voorn. Gillis de Peltijer zijn uit- en ingang, mitsgaders Barthout van der Nijenburch 
mede zijn uit- en ingang met een waterlozing in een door de steeg dezer huisinge tot naar de voors. 
Peuzelaarsteeg ten eeuwigen dage zal houden, zoals zij daarin gerechtigd zijn volgens de brieven daarvan 
zijnde. Met conditie dat de voorn. Dirck Olthoff een muur van een steen dik voor tegen de muur van dit 
huis zal mogen doen maken, zoals hij achter alreeds begonnen is en gemaakt heeft, mits dat hij een 
nieuwe looden good van het zwaarste lood een rol brood tot zijn kosten zal moeteen doen leggen, om het 
water aan wederzijde op te vangen. Verder zal de koper zich reguleren naar het contract tussen de voorn. 
wijlen Jaques de Clerck en Dirck Olhthoff, op 11 mei 1606 in presentie van Mr. Lieven de Key en Claes 
Pietersz gemaakt is, hetwelk de koper geleverd is, met de last van zes guldens jaarlijks die de 
Magdalenenconvent daarop te spreken heeft, met nog twee schellingen zes penningen goed geld per jaar 
het corsgilde toekomende. Prijs: 7.910 gulden. 

 
789. [Inv.nr. 295, fol. 251]: 5 mei 1614.   Abraham Ampe verkoopt aan Cornelis Coelembyer, ten 

behoeve van Jacob Cornelisz Coelembyer zijn zoon, een tuin met de geboomten, potinge, plantinge en 
tuinhuisje, gelegen buiten de Cleyne Houtpoort binnen de vrijheid van Haarlem, groot 14 roeden 12 
voeten, belend ten westen Pieter de Hont, ten oosten Jan Segersz, ten zuiden de gemene laan van Henrick 
Coninck, Frans Theunisz en Henrick Vestersz, voor 216 gld, te betalen een vierdepart gereed en de rest 
op 3 eerstkomende meien   

  
790. [Inv.nr. 296, fol. 124vo]: 6 december 1615. Abraham Ampe verkoopt aan Cornelis Jans. [....?] een huis 

en erve, staande en liggende op de Oude Gracht, genaamd ‘t Land van Belofte; koopsom: 2.400 car.gls. 
 
791. [Inv.nr. 296, fol. 142]: 6 januari 1616.  Johan de Witte, voor de ene helft, en Barent 

Roelofsz. als voogd over Sara van Middeldonck, ten overstaan en met consent van de heren weesmeesters 
dezer stad, verkopen aan Cornelis Jacobsz., een huis met erve daar de Blaauwe Poot uithangt, staande en 
liggende in de Kleine Houtstraat, tussen de gang van de verkopers, daarin dit huis een vrije waterlozing 
en uitgang zal hebben, tot in de Kleine Houtstraat, aan de ene zijde en Engbert Coerten, glasemaker aan 
de andere zijde; 1.400 car.gls. 

 
792. [Tr. 76-42, fol. 142]: 6 januari 1616.  Idem, verkopen twee kamers met erve en plaats, 

met de eigendom van de gang, staande en liggende achter de huizen van de Blaauwe Poot in de Kleine 
Houtstraat; 950 car.gls. 

 
793. [Tr. 76-43, fol. 106vo]: 10 april 1617. Gerrit Pietersz. van Os, brouwer van de Rooden Oost, 

vercoopt Abraham Ampe ende Hans de Rees gesamentlicken, de huysinge ende brouwerij mette erve van 
de voors. rooden Os, gestaen ende gelegen op de Baeckenesser graft, zulxs ende in allen schijne deselve 
deze voorn. van Os toebehoort, soo met cuijpen, trogen, tonne, sacken, ende alles wat de brouwerij 
aengaet, belent ende gelegen met d’erffgenaemen van wijlen Garbrant Cornelisz. Borst sal. aen d’eene 
zyde, aen d’andere zijde Henrick Jansz. Houtsager ende Jan Schout, achter streckende aen Jan Schatter 
met zijn woonhuijsinge met gemeene gevelmuijre, oock achter streckende aende voorn. Schatter mette 
brouwerije voors. ende de voorn. Schatters mouterij, alwaer desen copers eenen nijeuw scheijtmuijre 
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sullen moeten maecken, die daernaer oock gemeen zal wesen ende blijven, met een gemeene ganck 
uijtcomende tot opde voors. Backenessergraft [en andere bepalingen]. Voor 9.500 car.gls. boven de 
bestaande lasten. 

 
794. [Tr. 76-44, fol. 116vo]: 6 november 1618.  Abraham Ampe ende Hans de Ries, brouwers van 

de Twee Croonen mettet Cruijs, vercoopen Jan Willemsz. Leijstar47, de huijsinge ende brouwerij metten 
erven, van de twee Croonen mettet Cruijs voorn., gestaen ende gelegen opde Bakenesser grafte, sulcs 
ende in alle schijne deselve hen vercopers toebehooren, soo met kuijpen, ketels, troogen, tonnen, sacken 
ende alles wat de brouwerij aengaet, belent ende belegen met d’erffgenamen van wijlen Garbrant 
Cornelisz. Borst aen d’eene zijde, Henrick Janz. Houtsager ende Jan Schoudt aen d’ander zijde, achter 
strekcende aen Jan Allertsz. Schatter met zijne woonhuijsinge met gemeene gevelmuijre, oock achter 
streckende anden voorn. Schatter mette brouwerij voors. ende de voors. Schatters mouterij, alwaer dezen 
cooper een nieuwen schijtmuijre sal moeten maecken, die daer naer oock gemeen sal weezen ende blijven 
met de gemeene ganck, buijten comende tot op de voorscr. Bakenessergraft [en diverse andere 
bepalingen]. Voor 10.400 car.gls. 

 
795. [Tr. 76-58, fol. 103vo]: 28 April 1638. Lucas de Clercq, man van Ferijntgen van Steenkiste, voor 

zichzelf en alle andere kinderen, kleinkinderen en erfgenamen van Janneke de Caerlo, wed. van Pieter 
van Steenkiste de oude, verkoopt aan Harmen Jansz, vlaskoper, een huis en erf in de Achterstaat, voor 
1.402 carolusguldens.    

 [Ook de acht hieropvolgende akten hebben betrekking op onroerende goederen die door Lucas de Clercq, 
in de kwaliteit voornoemd worden verkocht. Hieronder: een groot nieuw huis en erf, genaamd De Vier 
Heemskinderen, voor 4.000 carolusguldens 

 
796. [Tr. 76-58, fol. 112]: 5 mei 1638.  Jacques de Clercq verkoopt aan Jan Barents van Nottelen 

en Jan Ocxszn de opstal van een tuin in de Twijndersbuurt buiten de Kleine Houtpoort, op de grond van 
Pieter van Dorp. Erfpacht:  Pieter van Dorp.  Prijs: 600  carolusguldens 

 
797. [Tr. 76-58, fol. 137]: 3 juni 1638.  Lucas de Clercq koopt van Cornelis Jans Ham een huis en 

erf aan de Zuidzijde van de Ossemarkt (= Botermarkt), voor 1.050 carolusguldens. 
 
798. [Tr. 76-58, fol. 156vo]: 26 juli 1638. Levijntgen de Clercq, weduwe van Abraham Ampe, met Michiel 

Slachregen haar voogd, verkoopt aan Jacob Pieters de Wael de helft van de twee huizen op de 
Kraaienhorstersgracht (= Nassaulaan) en vier kamers in een gang in de Magdalenasteeg (= Korte 
Gierstraat), waarvan de koper de ander helft reeds bezit. Prijs: 1.275 carolusguldens. 

 
799. [Tr. 76-58, fol. 174vo]: 6 oktober 1638. Lucas de Clercq koopt van Lambert Reyniers voor zichzelf 

en van Pieter Seys, in opdracht van weesmeesters voor de kinderen van wijlen Johan Moens48 en Josyna 
Seys een huis en erf op het Spaarne, hoek Berkenrodesteeg, voor 6.100 carolusguldens.  Belendingen:  de 
Berckenrodesteeg: Mr. Andriaen Kies; achter: Mr. Adriaen Kies. 

 
800. [Tr. 76-59, fol. 21]: 20 januari 1639. Lucas de Clercq en Lucas van Beeck kopen samen, van 

Claes Anthony, bleker, een tuin met opstal aan de Dycklaan, buiten de Sint-Janspoort. Belendingen: west: 
de erfgenamen van Andries van der Horst, oost: Barent Roelofszn Wanscher, noord: Pieter Cluyskens, 
Pieter Verlaen (apothecaris) en Cornelis Jansz Ham. 

 
801. [Tr. 76-59, fol. 238]: 23 december 1639. Lucas de Clercq verkoopt aan Gijsbert Coenen een huis en 

erf aan de Zuidzijde van de Ossemarkt, voor 1.000 carolusguldens, onder conditie dat het huis genaamd 
De Ramen een vrije waterloop heeft over de plaats. 

 
802. [Tr. 76-60, fol. 79]: 7 maart 1640.  Lucas de Clercq en Lucas van Beeck verkopen aan Jacques 

Samijn een tuin met stal en een speelhuis daarin, gelegen aan de Dijklaan buiten de Kruispoort, groot 42 
roeden, 48 voet.   Belendend aan de westzijde de verkopers zelf, alwaar de koper benevens de koper van 

 
47 Jan Willemsz. Leystar veranderde na aanschaf de naam van de vlakbij het Donkere Spaarne gelegen brouwerij in “De Leystar”. 
Leystar, die voordien smalwerker, ofwel maker van smalle weefsels van katoen, wol of zijde was geweest, was de vader van de in 
1609 geboren en later bekende schilderes Judith Leyster. Zie over haar en haar familie: Ellen Broersen, ‘Judita Leystar, een kloeke 
schilderes’, in: Judith Leyster. Schilderes in een mannenwereld (Zwolle 1993) 15-37. 
48 Johan Moens (Gent 1579 - Haarlem 1636) was een broer van Anthony Moens, de vader van Elsken Moens, de  tweede echtgenote 
van Jacques de Clercq [VIa]. Anthony en Johan Moens voerden samen een compagnie, waarin ze ook handel dreven met Jacques en 
Lucas de Clercq. 
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het westerse gedeelte tot gelijke kosten zal moeten maken en altijd onderhouden een scheidsheining. Ook 
zal de muur tussen beiden gemeen blijven, het licht staande in de gemene muur zal de koper van het 
woonuis moeten dicht maken, ten oosten Barent Roelofs Wanscher, ten noorden Pieter Cluyskens c.s., 
alle met gemene heiningen. Prijs: 700 carolusguldens. 

 
803. [Tr. 76-60, fol. 152vo]: 19 mei 1640.  Lucas de Clercq, askoper, verkoopt aan Govert Amspingh 

een huis met erf staande en gelegen in de Vestesteeg, belendend aan de oostzijde Stijntgen van de Steene, 
ten westen Jan Jansz, achterstrekkende aan het huis van de voorn. Jan Jansz.  Prijs: 500 carolusguldens. 

 
804. [Tr. 76-65, fol. 224vo]: 1647.  Pieter de Clercq verkoopt aan Abraham Wouters een huis 

en erf in de Keyserstraat, daer het casteel van Antwerpen uythangt, belendingen: de erfgenamen van 
Guillaume van der Camer, Pieter Jacobs, metselaar en Pieter Plateel aan de oostzijde, in het noorden 
Pieter Jacobs en Hendrick Seyn, ten westen Arnout Adriaense.  Prijs: 900 carolusguldens. 

 
805. [Tr. 76-65, fol. 278vo]: 23 september 1647.  Pieter de Clercq verkoopt Dirck Carbasius, mr. 

schilder, een groot heerlick huys metter erve, geteeckent Nr. 1, gestaen ende gelegen int vest van de 
Ridderstraet, daer den vercoper laest selve inne gewoont heeft; belent aen de oostzijde Ds. Adrianus 
Tegelarius, dienaer des goddelicken woorts ende Steven Theunisz, metselaer, alwaer de muyre van achter 
tot vooren gemeen syn [...]  De Tulpaen staende achter de huijsinge voors. behout den vercoper aen hem 
selfs, omme ten behoorlijcke tyde opgenoomen te werden, sonder vergoedinge daervan te doen;  Prijs: 
5.315 carolusguldens. 

 
806. [Tr. 76-65, fol. 279vo]: 23 september 1647.  Pieter de Clercq verkoopt aan Jacob Ruychhaver, 

raet en vroetschap van Haerlem een huis daert op geteeckent staet Nr. 3, staend in de Nieuwe 
Cruysstraet, bewoond werdende bij Lysbeth Jans, die noch den Jaer huijre, achter voorl. [.....?] 1647 
aent voors. huys is hebbende, twelck den cooper sal moeten gedoogen, mits de huyre daervooren 
genyetende; Belent den vercoper met syn huys Nr. 2, met gemeene muyre ten westen Steven Theunisz, 
metselaer, met gemeene muyre ten oosten, streckende achter aent groote huys van den vercoper mede met 
gemeene muyre [...];  Prijs:  925 carolusguldens 

 
807. [Tr. 76-66, fol. 157vo]: 3 april 1649. Lucas de Clercq verkoopt aan Isaacq Snep49 een huis en erve 

staande op het Spaarne, op de hoek Berkenrodensteeg; belent, zowel ten zuiden als achter, Mr. Adriaan 
Kies, het uythangsbort mitsgaders de cacheloven mette pyp, behout de vercoper aan hem zelve;   Prijs:  
6.400 carolusguldens. 

 
808. [Tr. 76-66, fol. 200vo]: 8 september 1649.  Isaacq Cousenaer, in huwelijk hebbende 

Jacobmijntgen de Graeff als bij doode en overlyden van Jan Maes en Josina Maes za: ge:  des voors. 
Jacobmijntgen de Graeffs oudtoom ende outdmoeye, t’naervolgende derde paert te beurt gevallen zijnde, 
vercoopt indien qualiteyt Sara de Clercq, weduwe van Abraham Coeck, van derde paert van een huys 
metten erve, alsoo dat nu betimmert staet, staende ende leggende opt Cleyn Heijligelant, recht over de 
puth, met een vrije poorte daer bezijden, met noch een speelhuysken daerbinnen begrepen, waervan de 
cooperse mede een gerecht derde paert vrij eygen toecomen sal [...];   Prijs: 220 carolusguldens. 

 
809. [Tr. 76-67, fol 299vo]: 9 juli 1651.  Den Heere Johan Schatter50, schout der Stadt Haerlem, 

vercoopt Lucas de Clercq, coopman, een thuyne gelegen aen deses Stadscingel tussen des Jans ende des 
Amsterdamsche waterpoorte soo groot ende cleyn als het selve tegenwoordig affgeheynt is, belent ten 
oosten den heere vercooper selffs ten noorden den heere out-Burgemeester Guldewagen ede Anthony van 
Aluwijns ten westen den cooper selffs ende ten zuyden de voors. Singele.;  Prijs  3.300 carolusguldens 

 
810. [Tr. 76-67, fol 309vo]: 16 juli 1651.  Jacques de Clercq en Claes Davids als testamentair 

voochden over den boedel van Pieter ende Saertgen de Clercq, volgende den Testament van de voorn. 
Pieter ende Saertgen de Clercq, volgende den Testament van de voorn. Pieter ende Saertgen de Clercq, 
gepasseert voor ............. [niet ingevuld] notaris publicq en seeckere getuygen tot Amsterdam in den 
.............. [idem], vercoopen in dier qualiteyt Dirck Crabasius een huys metten erve daert op staet   

 
49 Isaac Snep (Goch 1612 - Haarlem 1681), getrouwd met Grietje Teyler, was diaken van de Vlaamse gemeente ‘De Block’ en later 
een aanzienlijk predikant; hij predikte zelfs tot in Duitsland. Zie voor hem: The Mennonite Encyclopedia, dl. IV, p. 556. 
50 Johan Herculesz Schatter (1594-1674) was brouwer in ‘De Gecroonde Ruyt’. Hij komt voor als kapitein van de Cluveniersdoelen 
op Hals’ groepsportretten van de vergadering van officieren en onderofficieren van de Cluveniersdoelen van 1627 en 1633. Hij werd 
in 1618 tot lid van de vroedschap benoemd, en in 1632, ‘33 en 1636 was hij burgemeester. Zijn vrouw Volckera Pietersdr Olycan 
stamde eveneens uit een voornaam Haarlems regentengeslacht. 
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gestaen ende gelegen in de Nieuwe Cruysstraet, belent den cooper selffs met gemeyne muyre den hr. 
Jacob Ruychhaver met gemeene muyre aan d’ander zijde achter met gemeene muyre den coper selffs. 
[...];  Prijs  905 carolusguldens. 

 
811. [Tr. 76-68, fol. 160vo]: 17 december 1652. Servaes Pietersz verkoopt aan Saertgen de Clercq, weduwe 

van Abraham Coeck  een huys metten erve staende ende gelegen op de Raamgracht, belent Coenraet 
Thijsz aan de noortzijde met gemeene muyre ende gemeene looden goote [...]  ten zuijden Gerrit Jansz, 
timmerman, anders genoemt Gerrit Jonge Jan, mede met gemeyne muur ende loode goot, met een 
bruyckwaer ende waterloosinge in de ganck ofte stege vander voors. Gerrit Jansz loopende op de 
Raemgracht achterstreckende in ‘t oosten aan David Vailliant [...];  Prijs:  1.800  carolusguldens. 

 
812. [Tr. 76-68, fol. 300vo]: 6 juni 1653.  Juffr. Aletta Teunen, weduwe van wijlen Pieter Boll, als last 

en procuratie hebbende van Anthony Sluyter haer swaeger [...] vercoopt in die qualiteyt aan Geertruyd 
de Clercq, naergelaten weduwe van wijlen Bastiaen van de Rijpe, in sijn leven garentwijnder binnen 
deser Stadt, voor d’een helft ende Mr. Jan Claerhout ende Joh. Gerritsz Verhout als bijden D: heeren 
weesmeesters deser Stadt geordonneerde voogden over’t naergelaten onmondinge voorkint van wijlen 
voorn. Bastiane van de Rijpe, bij hem verweckt aen .........[niet ingevuld]51 syne eerdere huysvrouwe 
vermogens d’acte daervan ter weescamer deeser Stadt gepasseert den 12 Maert 1653 voor [den] 
Schepenen verthoont, Ende sulcx ten behoeve van ‘t voors. kint voor d’andere helfte, een huys met den 
erve staende ende leggende in de Groote Houtstraet op de houck van de Peuselaersteegh, belent de 
Peuselaersteegh onder den huyse gaende aen de noorszijde, Joost Soenen met gemeene muyre streckende 
van de achtergevel tot David Clement aen de zuytsyde, achterstreckende aen de huysinge van de voors. 
David Clement, met een somerhuys daeraen, met een vrije muyr van vooren naest Joost Soenen, tot den 
achtergevel toe [...]  Ende staende op de huysinge 12 schellingen 6 penningen goetgelt jaerlicxs [...] en 
noch met de laste van 1900 carolusguldens die den copers meye deses jaers 1653 tot haerer laste 
genomen, ende de vercoper daer van te bevrijden belooft heeft van welcke de voors. Capitaal interest 
betaelt wert tegens 5 ten 100 int jaer [...];  Prijs:  1.100 carolusguldens (boven de voorgenoemde lasten). 

 
813. [Tr. 76-68, fol. 311]: 11 juni 1653.  Gijsbert Warmont ende Nicolaes Everswijn, brouwer inde 

brouwerye vant Springende Paert, getrout hebbende Juffr. Maria Warmont, elck voor hun selven ende 
dan noch als gesamentlyck last ende procuratie hebbende van Juffr. Catarina Warmont, naergelaten 
weduwe van za: Dirck Smuyser ende van Cornelia Warmont, bejaarde dochter [...], ende mede den voors. 
Nicolaes Everswijn noch als gemachticht bij de procuratie van Nicolaes ende Arnout Warmont, bijde 
residerende int Coninckryck van Napels [...], alle kinderen ende erfgenamen van wijlen den heere out 
Burgemeester Willem Warmont ende juffr. Catarina Jacobsdr. van Rijn beyde za: ge: vercopen indier 
qualiteyt Adriaentgen Keysers, naergelaten weduwe van za: Lucas de Clercq, der schoone ende wel 
beplanten Thuyn, metten opstal van drie nieuwe packhuysen ende andere huysinge ende getimmerte 
mitsgaders bomen, bloemen, plantagien ende anders alle gestaen ende gelegen bij den anderen, buyten 
aen dese Stadscingel, tusschen de St. Jans ende Amsterdamsche waterpoort, groot 27 roeden, doch by den 
hoop sonder maet soo groot ende cleyn deselve tegenwoordich tusschen sijne heyningen ende lendens 
staende ende gelegen is, belent aent Noorden ende oosten Lucas de Clercq, ten zuyden de voors. 
Stadscingele ende aent westen Jan Dinghmans, all vrij ende voorder met soodanige vrij ende 
onvrijheden, eygen ende gemeenschappen van heyningen ende schutselen als deselve tegenwoordich 
gelegen, ende toebehoorende is, de vercoopers, die in het doen van eenige reparatie niet en sullen 
gehouden sijn;  Prijs:  £ 3.300  

 
814. [Tr. 76-69, fol. 205vo]: 26 juli 1655.  Gerrit Kinckhuysen, koopman te Haarlem52, voor zichzelf 

en als gemachtigde van de andere erfgenamen van Abraham Ampe de oude en Livina de Clercq, als de 
naervolgende huysinge mette erve aengecomen synde by scheydinge tusschen ende gepasseert ende 
verleden voor Nicolaes d’Assonville, notaris publicq alhier ende seeckere getuygen in date 4 January 
1653 [...] vercoopt in dier qualiteyt Garbrant, Cornelia ende Dirckjen Daniels Dis, een schoon nieuw wel 
betimmert huys metten erve staende ende leggende inde Cruysstraat belent d’erffgenamen van Cornelis 
Gerritsz Quaeckel aen d’een syde, den vercoper aen d’ander syde, achterstreckende aen de voorn. 
vercoper [...]  Prijs:  £ 2.800. 

 
51  De hier niet met naam genoemde eerdere vrouw van Bastiaan van de Rijp was Jannetie de Witte († 1650). 
52 Gerrit Kinckhuysen (ca. 1625-1666), getrouwd met Elisabeth Ampe, was behalve koopman ook wiskundige en schreef  
verschillende mathematische werken. Hoewel deze over het algemeen niet van een bijzondere kwaliteit waren, werd met name één, 
te weten ‘Algebra ofte Stelkonst’ (Haarlem 1661), tamelijk goed ontvangen in Engeland. Nicolaus Mercator vertaalde het in het 
Latijn en Isaac Newton schreef er een voorwoord bij. [vgl. C.M.P.M. Kempenaers, ‘Some new data on Gerard Kinckhuysen’ in: 
Nieuw Archief voor Wiskunde, vierde serie (1990), 243-250]. 
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815. [Tr. 76-69, fol. 276]: 1655.  Lanslot Franssen als by appostille ende authorisatie van de Ed: 

mog: heeren Gecommitteerden raden van de Ed: Grootmog: heere Staten van Hollant ende 
Westvrieslant, op syne requeste den 1 Mei 1655 verleent, totte naervolgende opdrachte specialyk 
geauthoriseert, vermogens deselve requeste, Schepenen verthoont, vercoopt in dien qualiteyt Saertien de 
Clercq een huys mette erve staende ende leggende in de Bastaertpypsacksteeg, uytcommende in de 
Morinnesteeg, belent aen de eene syde Wouter Jansz, aen de andere syde Joost Janssen Moerkercke, 
achterstreckende aen Matheus Michielsz, all vrij [...]  Prijs £ 500. 

 
816.  [Tr. 76-70, fol. 18vo]: 8 maart 1656.  Jacques de Clercq, wonende te Amsterdam, en Nicolaes 

Davidts, wonende te Leiden, executeurs van het testament van Sara Davidts zaliger, in haar tijd weduwe 
van Pieter de Clercq, gepasseerd voor Jan Cornelisz Hogeboom, notaris te Amsterdam d.d. 13 maart 
1649, verkopen in die kwaliteit aan Arent Symonsz van Deurs een erf gelegen in de Nieuwe Kruisstraat, 
door dezelve Arent Sijmonsz betimmerd, lang tegen Govert Gerritsz 60 voeten 2 duim, tegen Dirck 
Carbasius 60 voeten, breed voor 19 voeten 8 duim, en achter tegen Cornelis Jansz Brock 20 voeten en een 
half, al vrij en voorts in alle schijn als het voorn. erf door de heren Burgemeesters dezer stad aan Pieter de 
Clercq is opgedragen op 14 december 1641, naar welke opdracht de koper zich zal moeten reguleren. 
Koopsom 100 pond contant en vrij geld. 

 
817. [Tr. 76-89, fol. 28vo]: 14 maart 1685.  Jacobus de Clerck, zo voor zichzelf en procuratie 

hebbende van zijn broeder Pieter de Clerck, volgens acte voor notaris Cornelis Rens op 31 mei 1684 
gepasseerd, geeft over in vrijen eigendom aan Samuel Pietersz., eerst een huis met erve met een schone, 
wel beplante tuin daarachter en de ledige erve ten zuiden en westen daaraan gelegen, zoverre het erf ten 
westen gelegen met een zwarte streep op de heining staat afgetekend, het erf ten zuiden strekkende tot 
naar de eerste Nieuwe Gracht, de koper zal het voorz. erf ten westen gelegen de breedte moeten 
aanvaarden volgens de rooiïngen van de heeren burgemeesters dezer stad verstrekt, getekent nr. 1, staande 
en leggende in de Nieuwe Vergroting op de voors. eerste Nieuwe Graft, tusschen de St. Jansweg en het 
Sparen, belent ten oosten en westen de ledige erven, ten noorde het woon en pakhuis nr. 2, ten zuiden de 
gemelde eerste Nieuwe Gracht. En dan nog een huis metten erve en twee pakhuizen daarbij en 
aangelegen, getekend met nr. 2, mitsgaders een ledig erf, ten westen daaraan gelegen, zo verre hetzelve 
op de heining met een zwarte streep staat afgetekend en zo breed volgens de rooiïng van de heren 
burgemeesters verstrekt, staande en leggende alsvoren op de tweede nieuwe gracht, belent ten oosten de 
Jacobmina Crommeling, ten westen de ledige erve, ten noorden de voors. gracht, ten zuiden het 
voorgaande erf nr. 1, al vrij en voorts zulks en in dier voege als de voors. huisen, tuin, en pakhuis aldaar 
zijn gelegen de verkoper in kwaliteit voorn. toebehoort. 

 Om 2.400 carolusguldens, te betalen op drie achtereenvolgende meidagen, waarvan meidag 1684 de 
eerste geweest is, telkens de gerechte derde part der prijs, of bij gebreke vandien interest tegen penning 
20. 

 
818. [Tr. 76-89, fol. 29vo]: 14 maart 1685.  Samuel Pietersz. verkoopt Sr. Willem Craft een 

pakhuis met nog omtrent 5 voeten erf, rooiende beneffens het speelhuis af, met conditie dat de koper 
lichten zal mogen maken zeven voeten hoog van de grond af, staande en leggende op de tweede Nieuwe 
gracht, belent ten westen en zuiden de koper, ten noorden de voors. Nieuwe Gracht en ten oosten Juffr. 
Crommeling, al vrij en voorst zulks en in dier voegen als het voors. pakhuis aldaar is gelegen de verkoper 
is toebehorende, eerder of anders niet. Om 550 car.guldens, contant te betalen. 

 
819. [Tr. 76-91, fol. 22]: 12 maart 1687.  Jacob de Clerck verkoopt aan Isaac Langeraet een huis 

metten erve staande en leggende in de Peuzelaarsteeg, belent aan de oostzijde Daneel Pietersz. de 
Molenaer, aan de andere zijde Crijn Hendricxz, achterstrekkende aan Pieter Verhamme, al vrij en voorts 
met zodanige eijgen of gemene muren, heiningen, goten, waterlosingdroppen(?), lichten, luchten en 
andere vrij- en onvrijheden. Om 300 car.guldens. [Genoemd opdrachtbrief van 7 juni 1645] 

 
820. [Tr. 76-122, fol. 127]: 29 juni 1746.  Christina de Clercq, weduwe van David de Neufville, koopt 

het buiten Garenrust, te weten een tuin met stalling, verdere getimmerten, bepotingen en beplantingen, 
ten noorden van de Lustenburgerlaan en ten westen van De Leystar van Willem Philip Kops, als enige 
zoon en erfgenaam van Willem Kops. Prijs: ƒ 14.000. 
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821. [Tr. 76-127, fol. 242]: 18 september 1762.  Christina de Clercq verkoopt de buitenplaats 
Garenrust aan de Haarlemmer Pieter Vermeulen. In de koop is inbegrepen de tentschuit met glazen en 
verdere toebehoren, alsook de tuinsieraden en tuinbanken en verder wat aard- en nagelvast is.53 

 
 
 

Stadsbestuur van Haarlem 
 
 Resoluties van burgemeesters (1.1.4) 
 
822. [Inv.nr. 494 (1634-’39), fol. 195vo]: 2 december 1637.  Achtvolgens de keure opt stuck 

van de prijs van de zeep sijn tot setters van de prijs gestelt: 
 

Willem Cornelisz Tvaendel 
Jacques de Clercq 
Robbert Macque 

 
823. [Inv.nr. 495 (1639-’40), fol. 12vo]: 3 mei 1639. Tot Aelmoessenier van den gemeenen armen in 

plaetse van Jacques de Clercq, vertrekkende naer Amsterdam metter woon gestelt:   
 
     Pieter de Clercq in de Batteljorisstraat 
 
824. [Inv.nr. 495 (1639-’40), fol. 80vo]: 12 oktober 1639.  Tot setters van sout ende seep voor desen 

jegenwoordigen saysoen gestelt: 
 
      Willem Cornelisz Tvaendel 
      Robbert Macque 
      Lucas de Clercq 
  
825. [Inv.nr. 603 (1658-1660), fol. 167]: 17 juli 1660.   Jacob Eliasse, asverkoper, heeft verzocht 

dat de dam en de plan gesteld bij zijn huis op de Cingel bij de Kruispoort, mag worden weggenomen. Is 
verstaan nader te inspecteren en te zien waar te stellen of te doen, bij provisie, open te leggen. 

 
826. [Inv.nr. 603 (1658-1660), fol. 174-174vo]: 4 aug. 1660.  Burgemeesters en schepenen zijn met 

Cornelis van der Mersch, lakenkoper, bruiker van zeker stukje land liggende buiten de Raampoort, daar 
zijn lakenraam op staande is, overeengekomen en geaccordeerd dat hij het voorschreven stukje land voor 
de tijd van tien jaar zal gebruiken voor de som van 20 guldens per jaar, vrij geld, mits betalende als nu en 
over vijf jaar wederom rantsoen, ingegaan zijnde met het jaar 1659, overzulks dat hij van de jaren 1657 
en 1658 geen huur zal hebben te betalen, hat hem dienvolgende geremitteerd werd, ter oorzake van de 
schade van het ongebruik als anders bij hem gehad en geleden, in het maken van de trekvaart op Leiden, 
ter somme van tweemaal 20 gulden. 

 
 
 Openbare werken > Stadswerken > De Nieuwe Uitleg (1.14.2.10). 
 
827. [Inv.nr. 6662]: Register van transportakten van grond ten behoeve van de Nieuwe Uitleg, 1672-1703.  
 N.B. Door handtekeningenjager diverse delen van bladzijden weggeknipt, waardoor niet meer leesbaar. 
 

 
53 De veilconditiën uit 1769, als Pieter Vermeulen ‘Garenrust’ verkoopt aan Clara Jacoba van Holst, geven een goede indruk van het 
buiten: ‘Een vermakelijke en welgelegen buitenplaats Gaaren-rust voorzien met schoone huizinge, bestaande in een royale coupel 
met goud leer behangen, aan de regterzijde van dezelve nog een coupel en aan de linkerzijde een ruyme behangen kamer waarin een 
bedsteede en diverse kassen, allen hunne aangenaame uijtsigten hebbende over het Spaarne en verdere landerijen, etc. Meer agter 
deeze huijzinge een schone kookkeuken en vatenhok, item een extra schone kelder, boven vier differente slaapkamers, verder een 
tuinmanswoning, een extra grote biljardkamer, meiden en knegtskamers, stalling voor 4 paarden, koetshuis, schuitenhuis, etc., zijnde 
voorts de plaats beplant met diverse lanen, bloemparterres, boomgaarden, item een groot gedeelte moesgrond en broeijerij’. Niet 
inbegrepen waren de zonneschermen aan het huis, de tuingereedschappen, tuinsieraden en perzikkassen. Verder nog de opstal van 
een pleziertuin met een stenen speelhuis en een prieel aan de zuidzijde van de Lustenburgerlaan, ten oosten van het voorgaande 
perceel. [GAH, Veil. 31.13 (18 september 1769)]. 
Pieter Vermeulen († 1810) was commissaris van de Kleine Bank van Justitie van Haarlem in 1758, stadsecretaris van 1759 tot 1763, 
daarna lid van de vroedschap en schepen, terwijl hij ook enkele keren het burgemeesterschap bekleedde. Na de Bataafse Revolutie in 
1795 was zijn politieke rol uitgespeeld. 
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 [fol. 85-85v]: 8 maart 1685.  [....] Jacob de Clercq voor hemzelf en als last en procuratie hebbende 
van zijn broer Pieter de Clercq, kinderen en erfgenamen van zal. Pieter de Clercq, en uit dien hoofde 
erfgenamen van het nagenoemde land, volgens de akte voor not. Cornelis Rens d.d. 31 mei 1684 
gepasseerd, ons schepenen vertoond, opgaf in die kwaliteit aan en ten behoeve van de heren 
Burgemeesters dezer stad, 142 roeden 28 voeten land, reeds 'verdolven' en tot dezer stads nieuwe 
uitlegging geapproprieert, gelegen hebbende op de Singel tussen de St. Jans en de Amsterdamse 
waterpoort, op de kaart getekend Nr. 6, volgens acte van de landmeter de Otter, bekennende hij 
comparant in kwaliteit voorn., hem bij hande van de voorn. heer Burgemeesters lofte derzelve thesaurier 
voldaan en betaald te zijn. 

 Met een ordonnantie van 853.13 gulden, daar van te deperscheren(?) zijnde tegen 6 gulden per roede, 
belovende over zulks het voorn. land te vrijen en te waren, gelijk men zulks binnen Haarlem schuldig en 
gehouden is te doen.  

 
828. [Inv.nr. 6714]:  Stukken betr. pogingen om afschrijving van de verponding te krijgen voor in het kader 

van de Nieuwe Aanleg afgebroken huizen. 
 Daaronder oud nr. 729: ‘Huijsen en landen die afgebroken en vervolven zijn door de nieuwe vergrooting 

naer de verpondinge Rhijnlandts geldts en de ...? morgen door ordre van de Prince van Oranje 
geïntroduceert, voor den jare 1672 comen tot laste van de Stadt Haarlem.’ 
In deze lijst van drie pagina's worden genoemd: 
100v: Jacob Elias 15-15-0 
100v: Deselve 16-8-6 
101: Pr. Lucasz Verbeeck 22-15-6 
128: Jacob de Wael 13-10-0 
133: Bartholomeus van Gennep 5-16-6 
144: Den Blocx gemeente 5-1-4 
144v: De Gemeente Waterlandsch 5-0-2 
183: Jacob Elias 6-3-4 
186: Jacob Pieters de Wael  105-0-0 
 
'Nieu getimmerte'  
46: Abraham Ampe 3-15-0 

 
 
 

Weeskamerarchief Haarlem 
 
 
829. [inv.nr. 45, pak 36]:  Stukken betreffende de boedel van Jan Moens. Met ondermeer een journaal 

uit de administratie betreffende de lakenhandel in compagnie van de broers Anthony en Jan Moens, over 
de jaren 1633-1638. 

 
Onder nr. 9: Courante reeckeninge voor frere Jan;  in Amsterdam, debet 
 
fol. 24vo: 
1636, 28 januari: Per Jacques de Clercq op Haerlem gesonden 600,- 
[…] 
1636, 3 april: Ontfangen van Lucas de Clercq tot Haerlem 2336,4.- 
[…] 
1636, 21 mei: Op Haerlem gebracht aen Jacques de Cleercq meede te betaelen als …dinge het  

sterffhuijs aengaende daer van hij de Clercq behoorlicken reeckeninge ende relique sal doen 600,- 
idem, 26 mei: Aen de Clercq op Haerlem meede gegeven om betalinge te doen weegens  

het sterffhuijs 600,- 
idem, 4 juni: Bij de Clercq ontfangen van Rijck Willemsz datt tot behoeve vant sterffhuijs gebruijckt  
  190,- 
idem, 4 juni: De Clercq noch van Jeuriaen Barentss ontfangen 34,- 
idem, 5 juni: Aen Clercq op Haerlem meede gegeven 2000,- 
idem, 12 mei: Voor Clercq betaelt datt hij tot betaelinghe vant sterffhijs employeert 597,17.- 
 
fol. 25vo: 
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idem, 19 juni: aen Clercq op Haerlem gesonden te betaelen 4000,- 
idem, 21 juni: bij de Clercq van Rijck Willems ontffangen daer betaelinge vant sterffhuijs 

 meede doet 70,- 
idem, 27 juni: aen Clercq mede hij de schulden vant sterffhuijs betaelt 1000,- 
[…] 
idem, 24 juli: op Haerlem aen de Clercq gebracht om betaelinge voort sterffhuijs te doen 1500,- 
idem, 23 aug.: Jacques de Clercq op Haerlem met gegeven 

 630,- 
idem, 4 sept.: aen dito de Clercq met gegeven om betaelingen te doen als vooren 900,- 
idem, 6 sept.: dito de Clercq om betaelingen als boven 1307,12.- 
[…] 
1637, 1 maart: aen de Clercq op Haerlem gesonden om aen Lambert Reymersz te betaelen  

voor gelden in de deposito heden vervallen 3150,- 
[…] 
1637, 5 april: voor een procuratie op de Clercq 1,10.- 
 
fol. 27: Frere Jan Moens syne reeckeninge in Compangie; van de lijwaden 
 
1636, 4 juni: Aen Barent Gerrits tot Haerlem betaelt als fl. 406,16 van 29 maart en 600 van  

22 meij door de Clercq uijtt de gelden hem gesonden 1006,16.- 
idem, 4 juli: Van Baerent Gerrits op de 23 junij door Clercq hem betaelt 600,- 
idem, 18 sept: van Barent Gerrits door de Clercq hem betaelt op 29 julij fl. 405 en 4 deser  

fl. 375, tesamen 800,- 
1637, 29 febr.: door de Clercq van 17 september aen de bleecker Jacob Reyer betaelt 600,- 
dito: door de Clercq van 30 september aen bleijcker Nicolaes Anthony betaelt 292,10.- 
[...] 
idem, 27 juni: door de Clercq aen Cornelis de Bruijn betaelt per reste van bleijkcloon 47,14.- 
Den 22 junij 1636 door de Clercq betaelt wegens Sr. Saskens tot Rotterdam voor convoy en ongelden 

aldaer tot Rotterdam gevallen op verscheijden tonnekens lijnwaden op Londen verscheept 60,1.- 
 1638, 29 juni: van Barent Gerrits tot Haerlem door de Clercq betaelt per reste op 3  

november 1636 74,3.8 
De reeckeningen van bleijckloon door de Clercq aen bleecker Gerrit Hinde(?) betaelt voor  

de jaere 1636 135,- 
 
Op laatste folio: 
Dese reeckeninge bij mij ondergeschreeven meede erffgenaemen van za. Anthony Moens mijn vaeder 
ter weescamere der Stadt Haerlem overgelevert ende beloovende dat de selven bij alle de erffgenamen 
gestant sal gedaen worden, geteeckent den 28 september 1638 ende was geteeckent Pieter Moens voor 
mij ende de erffgenamen van Antony Moens. 

 
 Registers van akten van voogdij, machtigingen en borgstellingen 
 
830. [inv.nr. 83 (1653-1671), fol. 73]: 2 dec. 1660.  De heren Steyn, Fabritius en Schout, weesmeesters 

der stad Haarlem, oppervoogden over de nagelaten minderjarige dochter van zaliger Bastiaen van de 
Rijpe, verwekt bij Janneken de With, machtigen Mr. Jan Claerhout om de gerechtigheid van het voors. 
kind, zo tegen Jacques de Clerck, koopman te Amsterdam, als alle anderen die het zou mogen aangaan, 
waar te nemen, verdedigen en voor te staan, zo voor het Hof van Holland als voor de Hoge Raad, om de 
zaak te vervolgen tot het eind, met macht om een of meer personen in zijn plaats te mogen substitueren. 

 
 

Doop-, Trouw- en Begraafregisters Haarlem 
 
 

Begraafregisters van de Nederlands Hervomde Kerk te Haarlem 
 
831.  [DTB 69, p. 206]: week 26 juli - 2 aug. 1609   
 De opening voor Jacob de Klerc 1 lb. 
 
832.  [DTB 70, p. 218]: week 5 t/m 12 nov. 1633 
 Abram Ampen een op[ening] in de Grote Kerck 2.-.- 
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833.  [DTB 70, p. 219]: week 17 t/m 24 dec. 1633 
 Sara Pyeters een op[ening] in de Grote Kerck 2.-.- 
 
834.  [DTB 70, p. 242]: week 26 juli t/m 2 aug. 1636 
 Lucas den Clerck een openingh voor een kint, Grote K[erk] 1.0 
 
835.  [DTB 70, p. 244]: week 23 t/m 30 aug. 1636 
 Lucas de Clerck een openinghe voor een kint, in de Gr[ote Kerk] 1.0 
 
836.  [DTB 70, p. 277]: week 28 aug. t/m 4 sept. 1638 
 Een openinge in de G[rote] K[erk] voor Passinge de Klerc 2.- 
 
 [N.B. Het begraafboek over de jaren 1650-1656 is niet bewaard gebleven] 
 
837.  [DTB 72, p. 306]: 26 okt. 1658 
 Dito een legerste in de Groote Kerck voor Sara de Klerck, middelkerck No. 468 18.-.- 
 Voor de openinck 4.-.- 
 voor de schael 2.-.- 
  ------ 
  24.-.- 
 
838.  [DTB 73, p. 109]: 5 febr. 1661 
 5 februarij kint gehaelt van Pieter de Klerck, Groote Kerck, middelkerck No. 476 2.-.- 
 
839.  [DTB 73, p. 201]: 7 nov. 1661 
 7 Dito een openinck in de Groote Kerck voor Jaques de Klerck, middelkerck No. 406 4.-.- 
 
840.  [DTB 73, p. 231]: 18 jan. 1662 
 Dito een openinck in de Groote kerck voor de huisvr. van Jacob Elias, Noordertrans No. 286 4.-.- 
 de Roeff aen de kerck 3.-.- 
 de roeffaen de diaeckenen 6.-.- 
 1/4 te laet gekomen 8.-.- 
 voor de schael 2.-.- 
  --------- 
  23.-.- 
 
841. [75, p. 242]: 24 april 1665 
 24 April kint gehaelt van Pieter de Klerck, middelkerck No. 476 2.-.- 
 
842. [DTB 75, p. 262]: 7 juli 1665 
 7 Dito een openinck in de Groote kerck voor t kint van Pieter de Klerck, middelkerck No. 476 2.-.- 
 de Roeff aen de kerck 1.10.- 
 de Roeff aen de diaeckenen 3.-.- 
 voor de schael 1.-.- 
  -------- 
  7.10.- 
 
843.  [DTB 76, p. 145]: 3 nov. 1666 
 3 dito een openinck in de Groote Kerck voor Pieter de Klerck middelkerck No. 476 4.-.- 
 de Roeff aen de kerck 3.-.- 
 de roeff aen de Diaeckenen 6.-.- 
 2 voor de schael 2.-.- 
  -------- 
  15.-.- 
 
844. [DTB 76, p. 176]: 7 jan. 1667 
 7 Dito kint gehaelt van Pieter de Clerck, middeltrans No. 476 2.-.- 
 
845. [DTB 81, p. 224]: 6 juni 1679. 
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 6 dito een opening in de Groote Kerck voor Geertruijd de Klerck, middelkerck No. 406 4.-.- 
 
 
 
 

Ambachtsgilden te Haarlem 
 
 
846. [inv.nr. 285]:  Gildeboek van de Schonenvaarders54, met rekeningen en naamregister 1668-1763 
 
 Memorie van Alle de geene die Broeders sijn geweest int Schone vaers gildt ( soo wijt ons bekent is ) 

wanneer ingecomen en wederom aff gestorven off uijt gedaen.  
  
 Lijst begint in 1594. Onder de leden worden genoemd: 
 
 1648  Abraham van Mekeren  [het] gedaen 
 1656  Gillis de Waele obijt 1666 
 1656  Cornelis van der Mersch  vertrocken 1685 en voldaan 1686 den 4 april 
 1659  Jacob van Wassenaar Heer van Obdam Luijtenant, Admiraal generaal  obijt 1665 
 1660  Michiel Ariaenss de Ruijter Luijtenant, Admirael generael,  obijt 1678 
 1661  Pieter de Clerck  obijt 1666 
 1661  Johan BosseBaert  obijt 1666 
 1661  Anthonij Verbrugge  obijt 1682 1682 5/5 voldaan 
 1666  Joost Hooftman  obijt voldaan 1 maand/3dg 1703 
 
 
 

Loterijregisters Oudemannenhuis Haarlem 1606 
 
 
847. [90 (door Willem van der Meye) nr. 125]:     De clercken tot Haerlem doen vragen / wat d’oude 

mannen uut de Loterye sullen dragen 
 Per J.D.C. In de groote houtstraet 
 Heeft ingeleyt een axtie van 400 gulden die hem te ontfangen staen van den desolaten boedel van 

Heyndrick Thielmans, daer vooren hem aengeteykent 30 guldens aen Loten te weten 130 loten. Ende oft 
gebeurde dat van den voors. boele dese 30 guldens niet ten volle en werde betaelt, soo belooft desen 
inlegger deselve te voldoen ende wat prijsen van desen 130 loten soude mogen getrocken werden int 
uutlesen vande loterije geeft den inlegger die selve prysen die oude mannen voorseyt, alles breeder 
blyckende bij een acte by den inlegger ondertekent. 

 N.B. J.D.C. blijkt te zijn: Jacques de Cleercq. 
 
848. [90-130]:    Ten is niet al verlooren / Dat men tot het oudt mannen huys doet oorbooren. 55 
 Pieter Crommelinck    120.0,-  
 een extract uut het boeck van Jaques de Clerck, factor van Pieter Crommelinck, een schult van 89 

guldens, 12 stuivers, 8 penningen, ten laste van Guilliam de Jonckheer daer borge voor staet Chaerle de 
Hont. 

 
849. [40-111]:   Ik heb so wijt als een dief gestolen  /  door haat en nijt, so moet ick dolen 
 Hans de Clerck, Grote Houtstraet, in Gent 
 
850. [40-240]:  Ick segge u met goet bescheet / hebbe ick prys, sy wert my niet leet 
 Abraham Ampe, Cruysstraet in Haerlem,   1.16,- 
 
 

 
54 Zie: N.H. van den Bosch-Nord Thomson, 'Het Haarlems Schonenvaardersgilde. Van handelsgilde tot gezelligheidsgilde', in:  
Haerlem Jaarboek (Haarlem 1967), pag. 37-57. 
55 In 1606 werd in Haarlem een loterij gehouden om met de opbrengst de oprichting van het Oudemannenhuis te financieren. Het 
was in die tijd gebruikelijk dat bij de inleg in een loterij niet alleen de namen van de inleggers, maar ook door hen bedachte rijmpjes 
werden opgeschreven, zowel in de registers als op de afgegeven loten. 
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Archief Heerlijkheid Bennebroek 
 
 
851. [inv.nr. 414]: 1772.  Acte van precario voor Jacob de Clercq, eigenaar van de 

buitenplaats Duinlaan, om de duin voor zijn koepel weg te graven, zodat hij uitzicht over de Leidse vaart 
zou verkrijgen. (2 stukken) 

 
 (1)  Aan den WelEdeleGebooren Heere Johannes Nutgens, Heere van Bennebroek 
 
 Geeft met behoorlijke Eerbied te kennen, Jacob de Clercq, eigenaar en possesseur van de Buitenplaats 

genaamt Duijnlaan, geleegen op de hoek van de Bennebroeker Laan dat den suppliant na goedgunstige 
bekoomen permissie van UWelEd.e Geboorene door ‘t weg doen haalen van eenig zand verkreegen heeft 
een doorzigt van en uit desselvs voornoemde plaats op en over de Leidse Vaart. 

 En dewijl den suppliant het zelve gezigt gaarne zoude willen behouden [doorgestreept: ja zelft tot meerder 
agrement voor den suppliant en desselvs famillie en goede vrienden nog wel een weijnig zoude willen 
doen vergrooten] ‘t welk niet den suppliant niet vermag te doen dan na bekomen consent van UWelEdele 
geboorene 

 Zoo keerd den Suppliant zig tot UWelEd.e Geboorene eerbiedig versoekende UwelEdele Geboorne 
goedgunstige permissie zoo tot het behouden [doorgestreept: als vergrooten] van het voorseide doorzigt 
egter alles tot weederopzeggens toe, 

 Twelk Doende etc. 
 
 (2) Stuk dat hier eveneens op betrekking heeft. Hierin staat ondermeer: is wegh gehaald eenig sant vant 

Duijn geleegen over de coepel van gem. mijne plaats, door welk weghaalen van ‘t voorn. sant ik van mijn 
plaats gekreegen hebbe een aangenaam doorzigt van en uit de plaats op en over de Leidse Vaart en van 
welke gezigte gaarne precario soude blijve ganiceeren (?) 

 
 

Oud-rechterlijke archieven van Tetrode, Aelbertsberg en Vogelensang 
 

Transportregisters 
 
 
852. [1066. 26-27vo]: 22 dec. 1627. Schout en schepenen in Tetrode oorkonden dat bij executie is 

verkocht de opstal van een blekerij met woonhuis etc in de ban van Tetrode, op last van Lucas de Clerck 
en Daniel Gillisz de Keijser, geordonneerde curators over de boedel van Nijs de Meijer, in leven geweest 
bleker tot Overveen. Deze opstal staat op grond van Willem Cornelisz Langeneel c.s, en is verhuurd voor 
140 gld per jaar, nog voor twee jaren, aan de voornoemde Nijs de Meyer. Tenslotte wordt koper Jan 
Hooftmans, wonende te Aelbertsberg, voor 660 gld. Hij stelt als borgen Jackes Verschuijren en Gerrit 
Dirksz Gudde 

 
853. [1066. 31]: 21 febr. 1629.  Schout en schepenen in Tetrode oorkonden dat Elias Voet, onse 

buerman, verkoopt aan Jacob Anderijsz een opstal van een loochuys, staende op de gront en bleykery van 
Jan Claesz, in de banne van Aelbertsberg, met 2 ketels etc. Koopsom 712-10, die de cooper par 
assingenatie sal betalen aen Jan Claesz tot Schooten, en Lucas de Clerck, te weten Jan Claesz 474-10 en 
Lucas de Clerck 238 gld. 

 
854. [1066. 157vo]: 23 mei 1633.  Lucas de Clerck, als procuratie hebbende van Janneke de Caerle, 

wed. van Pieter van Steenkiste (proc. not. Jac. Benningh, Haarlem 15 april 1633), verk. en transp. aan 
Pieter Grijspeert, omtrent anderhalve morgen land, geapproprieerd tot een blekerij met de huisinge en 
getimmerten daarop staande in de banne van Aelbertsberg. Prijs: 3.900 gulden. 

 
855. [1066. 158vo]: 23 mei 1633.  Lucas de Clerck verk. en transp. aan Gillis Lucas een hooghe crofte 

lants (?) zo groot en klein als die tegenwoordig beheind en onbeheind staet in de banne van Aelbertsberg, 
belent ten noorden de voorn. Gillis Lucas, ten oosten Frerick Pietersz., ten zuiden de erfgenamen van 
Pieter Dircksz., Lucas Egberts en de wildernis, met een vrije noodweg over het erf van Frerick Pietersz., 
tot aan de Herenweg. Prijs: 200 gulden. 

 
856. [1067.  --]: 21 mei 1636.  Lucas de Clercq en Lucas van Beeck kopen van de bleker Hans 

Willems van Leerberghe  een bleeckerije daer Abraham Bossu eerst op gewoont heeft, so groot en clijn 
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als die leijt, belent ten zuyden de werf van Gilliaem Bossuw, ten weste Leendert Meesz, ten noorde Claes 
van Duijnen. Verder een gedeelte van de bovencroft (droogberg?) zoals die tussen Leendert Meesz. En 
G.Bossu is afgepaald en gedeeld. Verder nog de gerechte helft van een stuk weiland groot een morgen 
drie hondt, ’t welck van de stad Haerlem in erfpacht is uitgegeven te Tetterode. Prijs: 3000 gulden. 

 
857. [1067.  --]: 22 mei 1636.  Ds. Johannes Picardus, dienaar des goddelicken woorts te Egmond, 

voor hem zelf voor vijf achtste parten, mede als lasthebber van Joncker Abraham de Bije, heer van 
Alblasserwaart, Capiteijn en sergant majoor van een regiment te voet voor drie achtste parten, verkopen 
aan Lucas de Clercq en Lucas van Beeck twee hond land, gelegen ten zuiden van de Kleverlaan, belend 
ten oosten de Delft, ten noorden Joost van der Graft.  Prijs:  510 carolusguldens. 

 
858. [1067.  --]: 23 mei 1636.  Lucas de Clercq en Lucas van Beeck kopen van Leendert Meesz 

(Hoochkamer), oud schepen te Tetterode, een huis, erf, boomgaard en land. Belend westelijk het voetpadt 
daer die copers haer notweg sullen hebben tot over het Lant van Gilliaem Bossu naer het Hek op de 
Heerewech (Bloemendaalseweg), noorden en oosten die watering daer die copers haer water tot gerijff 
van haer huys sullen mogen hebben, soo als ‘t van ouds gebruyckt is. Prijs: 1300 carolus gulden. 

 
859. [1067. 58vo]: 1 (5?) april 1638. Lucas van Beeck en Lucas de Clercq kopen van Joost Vergraft56 één 

helft, en bleker Gillis Lucasz de andere helft, van een blekerij met land en het huis genaamd De Knip, 
groot 5 morgen, voor 12.000 gulden. 

 
  Wij Jan Jacobsz Dickmans Schout, Jan Leenderts ende Michgiel van Knecke (?) schepenen inden banne 

van Tetrode, Aelbersberge ende Vogelensanck, oirconden ende kennen als dat voor ons compareerde in 
eijgener persoon den Ed Joost van den Graft brouwer int Roothart tot Haerlem, ende bekende vercoft 
opgedragen, gecedeert ende tot eenen vrijen eijgen getransporteert te hebben bij desen, aen Hr. Lucas 
van Beeck ende Lucas de Clerck voor de ene helft, mitsgaders Gillis Lucasz bleecker tot Aelbertsberghen 
voor de andere helft seeckere bleijckerije ende landen gelegen in den banne van Aelbertsberghen, 
mitsgaders noch een stuck lants mette huijsinge genaemt de Knip ende dit alles soo groot ende cleijn als 
bij hem comparant is aen gechoft, enden bij Pieter Verschuieren, Robert Claesz ende Hendrick Oliphij 
eerst werden gebruijckt, groot tsamen over die vijff morgen, ende dat met alsulcke lijwegen, nodtwegen 
ende wateringen als die brieven ende contracten vermelden, dien de coopers, dien de coopers zullen 
werden over gelevert, waer naer sijluiden hun zullen moeten reguleren ende dat metten laste erst met 
vijffendertich stuijvers finers pacht toe comende het weeshuijs tot Haerlem, ende noch seven oortgens 
finers Brederos erffhuijer, staende beijden op den voors. bleijckerije, anders all vrij voorts met alsulcken 
wech, dijck, dam, wateringh als buijerlanden, belent int gheheel ten zuiden den voorn. Lucas van Beeck, 
Lucas de Clerck, de kinderen van Duijnen en den voors vercooper selffs, ten oosten die voors. kinderen 
van Duijnen ende mr. Pieter Coddens hoffge cum sociis, ten noorden die Cleverlaan met Sijbrant van 
Alckemaden cum sociis ende ten westen d’voorscr. Sijbrant van Alckemade cum sociis met die wildernisse 
van Brederode, van welcke voors. vercoopinghe ende overdracht den voorn. comparant bekende bij 
handen van de voorn. Lucas van Beeck, Lucas de Clerck ende Gillis Lucasz alle vernoecht, voldaen ende 
wel betaelt te sijn den lesten penninck metten eersten, belovende daeromme oversulckx de voors. 
bleijckerije ende landen met het huijs boven die voors erffhuijer ende erffpacht t’vrije ende te waren 
gelijck alsmen een vrije bleijckerije, lande ende huijsinghe inden voorscr. banne sculdich ende gehouden 
es te vrijen ende te waren, verbinde daer voor (?) sijn persoon ende ge.... alle sijnne goederen, roerende 
ende onroerende present ende toecomende egeene uutgesondert, alles sonder arch ofte list, in kennisse 
der waerheyt so hebbe ick schout voorn. ten verlijden van den voors.comparant over mijn selven, ende ter 
beeder van mijn voorscr. schepenen in selven egeen regel en gebruycken, maer dese meede onderteyckent 
hebben, ende hijer van so zijn gemaeckt twee alleens luydende brieven, mijn zegel hijer beneden 
aengegeven den eerste Aprijl 1638.   

  Dese bleijckerije, landen met het huijs is vercoft voor de somme van twaalf duijsent guldens, vrij goet van 
alles etc. Te betalen een vijerde paert geredt ende die resterende drije vijerde paerten op drije eerst 
comende ende achtereenvolgende maeyndagen, maij xvi(c) negen ende dertich, veertich ende 
eenenveertich, die coopers sullen die voors. custingh penningen mogen [rebatteren?] soo’t haer gelieft 
tegens vijff ende een half per cent, onder ‘t speciaal verbant van den voors. bleijck, landen ende huijsinge 
sgeneralijck, etc. 

 [im marge: impost 274-11-1 betaald]  
 

 
56 Joost van der Graft (Vergraft) was brouwer ‘Int Roodhart tot Haerlem’, aan het Donkere Spaarne, en eigenaar van de 
Bloemendaalse buitenplaats Saxenburg. Hij had financiële problemen en zou uiteindelijk failliet gaan. 
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860. [1067. --]: 24 mei 1639.   Lucas de Clercq verkoopt voor hem zelf als uit krachte van de procuratie 
gepasseerd voor notaris Jacob Schout te Haarlem op 30 maart 1638, erfgenamen van Janneke de Caerle, 
weduwe Pieter van Steenkiste een huis met erf aan Joost Lamaet. Belend ten noorden Gerrit N.Deijman 
ofte Dirck Ramp van Rolland, ten oosten wed. Michiel Marijnsz., ten zuiden de heerenweg, ten westen 
Jan A.v.d.Noordt zijn kinderen, te Overveen. Prijs: 220 gulden. 

 
861. [1068. --]: 20 juni 1649.  Lucas de Clercq verkoopt aan zijn zwager Lucas van Beeck die 

geregte helfte van de hooffstede genaempt Clerckenbeeck staende in de voorsz. banne van Tetrode, en 
nog de gerechte helft in een blekerij en landen leggende in de voorschreven banne met een vierde part in 
twee blekerijen volgens vier opdrachtbrieven w.o. twee blekerijen van dato 21 en 22 mei 1636, een van 
13 mei 1637 en een van 1 april 1638. Prijs:  7.000 carolusguldens. 

 
 
 

Oud-rechterlijk archief Heemstede 
 

Transportregisters 
 
862. [579. 1]: 4 augustus 1638.  Cornelis Huybrechts Immerseel heeft verkocht en transporteert aan 

Levina de Clercq, wed. van Sr. Abraham Ampe, een zekere opstal van huisingen en bomen, staande op de 
voorn. koopsters blekerij of landen, aan haar door de gemachtigde van de heere Nicolaas Pauw, ridder, 
heer van Bennebroek en Oisterwijk, verkocht en getransporteerd op 18 juli 1637, belent ten oosten de 
voors. koopster met Aelbrecht van der Hooch, ten zuiden de Kermerweg of Kermerbeek, ten noorden 
Cornelis van Teylingen, schout van Haarlem [...] (200 gulden) 

 
863. [583. 22]: 1 januari 1653.  Abraham Ampen, Grietie Ampen, wed. Anthony Verbeeck, geass. 

met Gerrit Kinckhuysen, Jacob Verbeeck, in huwelijk hebbende Jacomijntgen Ampe, Gerrit 
Kinckhuysen, in huwelijk hebbende Elizabeth Ampe, idem Abraham Ampen en Jacob Verbeeck als de 
rato caverende voor Johan Bruyninck, in huwelijk hebbende Susanneken Ampe, tot Londen in Engeland 
woonachtig, en dezelve Abraham Ampe en Jacob Verbeeck voor hun minderjarige (schoon-)zuster Maria 
Ampen, gezamenlijk als de erfgenamen van Levina de Clercq, weduwe van Abraham Ampen; hebben 
verkocht en transporteren bij deze aan Grietie Philips, wed. van Gerrit Kinckhuysen, en aan haar dochter 
Engeltie Kinckhuysen, wed. van Jan Hugaert, elk voor de helft: 1) een woning, ofte boomgaert met een 
nieuwe wel betimmert huys, met verscheydene schone vertrecken, ende stallingen daerop staende, mette 
beplantingen daeraen behorende, gelegen in Bennebroek in de heerlykheid van Heemstede, groot int 
geheel 365 roeden, volgens de meetingen bij Andries van de Walle, gezwooren landmeter, nu laatst 
daarvan gedaen, belent ten oosten aen de naervolgende bleyckerije gebruikt by Daniel Camby, ten 
suijden de Sandtlaen, ten westen de wildernisse van d’heere van Heemstede, en ten noorden de 
bleyckereye, hiermede volgende ende daervan Bastiaen Cornelisz. bruycker is. 2) Item noch een 
bleyckerije mette huysinge daerop [...] nevens de voors. wooninge geleegen, daervan Bastiaen Cornelisz. 
tegenwoordig bruycker is, groot drie morgen 397 roeden, mede noch een bosch met elst beplant, groot 
een morgen en drie roeden (waervan de hout sal comen ter voordele van de voors. cooperessen) [...] Item 
noch een morgen en 70 roeden erpacht synde een droochberch [...] volgens opdrachtbrief van 4 october 
1645. 3) Noch een bleyckerije mette huysinge erop staende, gelegen nevens de bovenstaende percelen, 
waervan jegenwoordig bruycker is Daniel Camby, sijnde belent ten westen de bovengenoemde 
bleyckerije, die Bastiaen Cornelisz. in huijre heeft, ten oosten Albartus van der Hooch c.s., ten noorden 
de bleyckerije voors. en ten suyden de Santlaen, met een vrije notwech op de Santlaan, groot int geheel 5 
morgen, 316 roeden, waeronder begrepen omtrent 3 morgen erfpacht [...] Dit alles op 30 december 1652 
te Haarlem publiek geveild en verkocht. 

 
864. [583. 25]: 1 januari 1653.  Grietie Philips en haar dochter Engeltie Kinckhuysen, wed. van Jan 

Hugaert, elk voor de helft, verklaren schuldig te zijn aan de erfgenamen van Abraham Ampe en Levina de 
Clercq, de som van 16.382 guldens, spruitende uit bovengenoemde koop. 

 
 
 

Doop-, Trouw- en Begraafregisters Nieuwer-Amstel 
 

 Trouwregisters van het Rechthuis te Nieuwer-Amstel 
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865. [27]: 22 april 1770. 
 Pieter de Clercq Jacobsz, j.m., uyt Amsteldam, & Agatha Stockelaar, j.d. van den Overtoom 

 Intek. 1.8.- 
 Acte van bevel 1.4.- 
 Betoog dat de geb. gegaan zyn 1.4.- 
  3.16.- 

 Zijnde (alzo mennoniets waren) in de kerk alhier getrouwt 
 
 

Oud-rechterlijk archief Nieuwer-Amstel  
 

Transportregisters 
 
866. [2406. 45vo]: 22 februari 1790.  David Berk, als gemachtigde van Maria Hendrina Verheij, 

wed. Hendrik Denijs, verklaart te hebben verkocht en transporteert bij deze aan Abraham Fock een stukje 
land, geapproprieerd tot een bosje, gelegen in de Middelpolder aan de Veendijk bij de Mijlpaal, ten 
zuiden de koper zelf, groot 1 morgen. (Prijs: ƒ 420). 

 
867. [2406. 81]: 1 november 1790.  Pieter de Clercq Jacobsz verklaart verkocht te hebben en bij 

deze te transporteren aan Jan Stockelaar van Eyk57 een buitenplaats met zijn huizing, koepel en verdere 
getimmertens, mitsgaders bepotingen en beplantingen en alles wat daar aan aard- en nagelvast is, 
genaamd De Kooperen Fonteijn, staande en gelegen aan de Overtoomse weg, nabij de Overtoom, 
mitsgaders het schuitenhuis, gelegen aan de Vaart, schuin tegen over en voor het volgende perceel, idem 
nog een tuin en huisinge, staande en gelegen aan de noordzijde van de Overtoomse vaart, eveneens 
genaamd De Kooperen Fonteijn. Enkele van de gronden zijn belast met een jaarlijkse erfpacht. (Prijs: ƒ 
8.000). [laatste opdracht: 17 juli 1775 t.b.v. de comparant] 

 
868. [2406. 183vo]: 7 januari 1793.  Pieter de Clercq Jacobsz verklaart in publieke veiling 

verkocht te hebben en bij deze te transporteren aan Philip Willem Wagner, een katoendrukkerij, genaamd 
Het Torentje, met deszelfs herenhuizing, pakhuizen, loodsen, stallingen, koetshuis, drie apart verhuurde 
woonhuizen, benevens deszelfs tuinen en deszelfs bepotingen en beplantingen, koepel, bergloods, en 
verdere getimmertens, staande en gelegen bij en voor aan de Amstelveense weg, nabij de Overtoom, 
strekkende van voor tot achter aan de Schinkel. (Prijs: ƒ 12.500). [laatste opdracht: 16 oktober 1772, t.b.v. 
Agatha Stockelaar]. 

 
869. [2406. 186vo]: 11 maart 1793.  Willem van der Toght, als gemachtigde van Pieter 

Coeymans, welke is enige zoon en erfgenaam van Hendrik Coeymans, verklaart verkocht te hebben en bij 
deze te transporteren aan Abraham Feitama en David Heyst, een woonhuis en katoendrukkerij met 
derzelver erven en de tot de katoendrukkerij behorende losse en vaste gereedschappen. (Prijs: ƒ 12.800).  
[koopcontract not. J.A. Lette te Amsterdam, 15 februari 1793] 

 
870. [2406. 217vo]: 30 december 1793.  Philip Willem Wagner heeft verkocht en transporteert bij 

deze aan Mathijs Horix de grond waarop voorheen de gewezen katoendrukkerij Het Torentje heeft 
gestaan. (Prijs: ƒ 1.128). 

 
871. [2407. 100]: 8 december 1796.  Jacob Fock, als gemachtigde van zijn moeder Cornelia de 

Clercq, weduwe Abraham Fock (not. Jac. de Flines Sybrandsz te Amsterdam, 28 november 1796), 
verklaart te hebben verkocht en transporteert bij deze aan Arnoldus ten Burne, de buitenplaats genaamd 
Elsrijk, met zijn herenhuizing, stalling voor elf paarden, koets en wagenhuis, tuinmanswoning, Chinese 
Tent en verdere getimmertens daarop staande, groot ca. 6 morgen, gelegen aan de Amstelveense weg, bij 
de Mijlpaal, hebbende het perceel een vrije toegang op en over de [laan / brug?] ten zuidzijde van de 
plaats. (Prijs: ƒ 7.600). 

 
872. [2408. 174vo]: 23 december 1802.  Jacob de Clercq, als gemachtigde van wijlen zijn vader 

Pieter de Clercq Jacobsz (not. Chr.R.S. toe Laer, Amsterdam 3 juli 1802), verklaart te hebben verkocht en 

 
57 Jan Stockelaar van Eyk († 1814) was een neef van Pieter de Clercq Jaczn., een zoon van Jan Adriaan van Eyk bij Joanna 
Stockelaar, een oudere zuster van Pieters echtgenote Agatha Stockelaar. Jan Stockelaar van Eyk was, onder Pieter de Clercq Jaczn. 
als kapitein, vaandrig geweest van de tweede burgercompagnie van Nieuwer-Amstel. Later, gedurende de Franse overheersing, 
speelde hij er in verschillende bestuurlijke functies een nadrukkelijk rol: hij was hoogheemraad van Amstelland in 1795 en 1797, 
vice-president  1800-1801 en president van de muncipaliteit van Nieuwer-Amstel 1801-1803, tenslotte schout ald. 1803-1810. 
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transporteert bij deze aan Abraham Feitama en David van Heyst, een stuk land met zijn brug en hek, 
gelegen aan de Amstelveense weg, strekkende van de weg tot aan de Schinkel over het Huis de Vraag, en 
waarop gebouwd is een afkokerij, stamploods, withok, hooihuis, kraphok, koestal en woonhuis, steigers 
en verdere getimmertens. (Prijs: ƒ 2.000). [laatste opdracht: brieven van donatie dd. 16 oktober 1777]. 

 
 

Notarieel archief Nieuwer-Amstel 
 
 
 Notaris Mr. M.C. van Hall  [nrs. 3982-3987  (1789-1794)] 
 
873. [3983. 17]: 25 maart 1790.  Dirk Neerhoff, Jan Frederik Steenkop, Willem Neerhoff, Coenraad 

Neerhoff, Teunis Pijpers, Willem Vorst en Leendert Zoete, allen inwoners van Nieuwer Amstel, leggen 
op verzoek van Mr. Joachim Rendorp, vrijheer van Marquette en regerend burgemeester van Amsterdam, 
een uitvoerige verklaring af betreffende de gebeurtenissen rond de aanval van de Pruisische troepen op 
Amstelveen in 1787. Ondermeer verklaart één der comparanten dat hij op 17 september 1787 door de 
Heren De Clercq & Van Eyk, capiteyn en vaandrig der Burgercompagnie aan de Overtoom onder 
Nieuwer-Amstel is geordoneerd geworden de boeren op te kloppen om het vee op te halen. 

 
 
 Notaris J. Willaars  [nrs. 3991 - 4012  (1799-1819)] 
 
874. [3997. 62]: 12 oktober 1805.  Mr. Johannes Kinker, wonend te Amsterdam, verklaart dat 

hij, alsmede nu wijlen de heer Pieter de Clercq Jaczn. bij testament van wijlen Catharina Ladrue (not. J.C. 
Wagner te Amsterdam, 18 september 1795) was gesteld tot executeur testamentair en voogden over haar 
minderjarige kinderen. Kinker benoemt in plaats van wijlen Pieter de Clercq Jaczn. de heer Abraham de 
Haan, woonachtig onder de jurisdictie van Nieuwer-Amstel. [zie ook minuut 67 (inventaris boedel 
beneden de ƒ 10.000). Ladrue woonde op de Overtoomse weg]. 

 
875. [3997. 84]: 30 december 1805.  Testament van Jacob de Clercq Pzn., wonend aan de 

Overtoomse weg, die verklaart heeft beneden de vier duizend guldens gegoed te zijn, en in ‘twelk geen 
fideï commis is vervat. Benoemt tot enige en algehele erfgenamen zijn twee broeders, Hendrik en Gijsbert 
de Clercq, ieder voor de helft; laatstgenoemde Gijsbert de Clercq wordt benoemt tot executeur 
testamentair. 

 
876. [---. 40]: 23 augustus 1811.  Johannes Kinker verkoopt aan Gerrit Pieter Versteegh een huis en 

erve genaamd Meilust, Wijk 9, Nr. 13, verpondingsnummer 1078, aan de Overtoomse Weg, met deszelfs 
loods, paardenstal, droogtoren, bepoting en beplanting en al hetgeen tot de broeierij hoort. (ƒ 2.500) 

 
877. [---. 81]: 4 november 1817.  Verkoop van een partij meubilaire goederen, behorende gedeeltelijk 

tot de nalatenschap van wijlen Dorothea Elisabeth Austin, wed. Joachim Bosch, en gedeeltelijk behorende 
aan Jacob de Clercq, gedaan ten verzoeke van dezelve Jacob de Clercq, als voogd van de nagelaten 
minderjarige kinderen. Provenu: ƒ 2.942.95 

 
878. [---. 86 e.v.]: 6 november 1817.  Kwitantie van kooppenningen van verschillende stukken 

onroerend goed, verkocht door Jacob de Clercq, als voogd over Christiaan Leopoldus Bosch, Hendrik 
Bosch en Johanna Bosch. [zie ook [---. 5]: 27 januari 1818). 

 
879. [4008. 10]: 13 mei 1800.   Testament Jan Janszen en Maria Susanna Albregt, 

echtelieden, wonende aan de Overtoomse weg. Zij benoemt tot voogden over haar minderjarige voor-
kinderen (genaamd Geesje, Jan en Rensje Gruijter):  Willem Gruijter, Mr. Johannes Kinker en Jacob de 
Clercq, wonende de eerstgemelde onder Nieuwer Amstel en de twee laatstgemelde binnen Amsterdam.  
[zie ook: 4008. 21 en 4013. 180]. 

 
880. [4008. 23]: 30 maart 1801.  Verklaring van Maria Susanna Albreght, huisvrouw van Jan Janszen 

(vgl. akte hierboven), wonende op de Overtoomse weg alhier, ten behoeve van Geertruy Margaretha de 
Clercq, huisvrouw van Jean Francois Remi Guion, dat zij deposante zich op 27 februari 1801 in de 
namiddag had bevonden ten huize van de requirante en voorn. Jean Francois Remi Guion, en aldaar de 
zo evengenoemde man van haar requirante had gevonden, welken korte tijd daarna uit was gegaan en dat 
zij deposante als toen de requirante verder gezelschap had gehouden, dat gemelde Jean Francois Remi 
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Guion om half zeven uuren in de avond wederom ten huis was gekomen en zeer kwaadaardig met een 
rond stuk hout in zijn hand in het vertrek, al waar zij deposante met de requirante zat, vreeselijk tierende 
was binnen gekomen, en in een dreigende houding de requirant genaderd zijnde, vervolgens het voors. 
stuk hout voor de requirante had neergelegd, waarop hij zeer hevig tegen de requirante had uitgevaren in 
een taal welke zij deposante niet verstond, doch op een toon en met die gebaaren, dat zij deposante daar 
uit niets anders konde opmaken dan dat hij de requirante zijne huisvrouw dreigde te slaan, gelijk hij dan 
ook kort daarop en wel nadat de requirante hem zeer zachtzinnig en met weinig woorden geantwoord 
had, de requirante met zijn hand een geweldigen slag in het aangezicht had gegeeven, waarop het 
aangezicht en vooral de neus van de requirante zeer sterk was begonnen te zwellen, waarna de gemelde 
heer Guion was vertrokken. 

 Dat zij deposante na het vertrek van dezelve van de requirante had vernomen dat genoemde Guion haar 
deese mishandeling had aangedaan om zich te wreeken over een dispuut ‘twelk hij op de weg met iemand 
die hem tegengekomen was, had gehad. 

 
 
 Notaris P.A. de Genestet  [nrs. 4013 - 4035  (1802-1826)] 
 
881. [4017. 725]: 19 november 1810.  Testament Joan Frederic Hansen, weduwnaar zonder 

kinderen van Margaretha Mulder, wonende aan de Overtoomse weg. Benoemt tot executeurs 
testamentair: zijn vrienden Cornelis de Veer, wonend op de Keizersgracht bij de Westermarkt te 
Amsterdam, en Jacob de Clercq, wonend aan de Overtoomse weg alhier. 

 
882. [---. 68]: 3 juni 1813.   Akte van verkoop en transport: Gerrit de Clercq, in 

kwaliteit van directeur van het literair gezelschap Leest en Denkt, wonende aan de Keizersgracht, Nr. 
358, heeft gekocht een huis en erve, gelegen aan de Overtoomse Weg, achter een slagerij, Wijk 9, Nr. 26, 
verpondingsnummer 1091 te Nieuwer Amstel, van Willem de Vroome, wonende aldaar. (315 francs). 

 
883. [---. 15 en 16]: 19 en 22 februari 1814.  Proces verbaal van openbare veilingen van de 

katoendrukkerij De Kalkoen aan de Overtoomse Weg, een afkokerij en erve aan de Amstelveenseweg, 
alsook de katoendrukkersgereedschappen, chais, hooi, stalgereedschappen en enige meubilaire goederen, 
toebehorende aan Anthony Jan Croese, in huwelijk hebbende Maria Louise Hansen; veiling is gehouden 
door Hermanus van Coppenaal en Jacob de Clercq, directeur ener katoendrukkerij, wonende Wijk 8, Nr. 3 
te Nieuwer Amstel. (zie ook [---. 13]: 25 februari 1815). 

 
 
 

Memories van Successie in Noord-Holland 
 
 
884. [1680, akte 7/8418]: 27 mei 1893.  Memorie van Johan de Clercq, gewoond hebbende en overleden te 

Haarlemmerliede, 12 november 1892. 
 
 
 

Doop-, Trouw- en Begraafregisters Weesp 
 

Begraafregisters van de Nederlands Hervomde Kerk te Weesp 
 
885. [DTB Weesp 32. 11]: 28 juni 1784.  Arend Bruyn de Clercq, na Amsterdam 10.12.-- 
 
886. [DTB Weesp 34. 81]: 13 augustus 1755. Susanna, ‘t kind van Pieter de Clercq58 11.9.-- 

 
58  Het is zeer vreemd dat in dit begraafregister Susanna wordt genoemd als kind van Pieter de Clercq, terwijl het oude geslachts-
register van de familie een Susanna Christina de Clercq vermeldt als jongste, op 9 augustus 1755, op vierjarige leeftijd overleden 
dochter van Jacob de Clercq en Geertruy Margaretha Verbrugge, die inderdaad niet in de begraafregisters van Amsterdam is terug te 
vinden. Maar wanneer men er vanuit gaat dat het geslachtsregister juist is, blijft de kwestie intrigerend. Deze Susanna is namelijk 
daadwerkelijk begraven in Weesp en werd dus niet, zoals de andere De Clercqen die stierven op de buitenplaatsen die de familie in 
de omgeving had, als overledene aangemeld in Weesp, vervolgens naar Amsterdam vervoerd en bijgezet in een van de 
familiegraven. Terwijl nog geen vier maanden eerder, op 24 april 1755, Geertruy Margaretha Verbrugge was begraven in de Nieuwe 
Kerk aldaar. Wanneer men daarentegen veronderstelt dat Susanna inderdaad een dochter van een Pieter de Clercq is, moet zij wel het 
eerste kind zijn geweest van Jacobs neef Pieter jr. en Maria Bruyn, die echter waren getrouwd op 11 maart 1755, dus vijf maanden 
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887. [DTB Weesp 35. 11]: 5 juni 1760.  Arent, ‘t kind van Pieter de Clercq tot Amsterdam begraven 
            10.--.-- 
 
888. [DTB Weesp 45. 46]: 30 juni 1806.  Pieter de Clercq, na Amsterdam  10.4.-- 
 
 
 

Notarieel archief Weesp 
 
 Notaris J. van Marken 
 
889. [  ]: 9 oktober 1762.  Comp. Sara de Clercq, weduwe Jan Stadnitski; zij machtigt haar 

zoon Pieter Stadnitski om te compareren voor schout en schepenen van Weespercarspel en te 
transporteren de drie percelen vaste goederen die zij comparante op de 27e van dezelfde maand in een 
publieke veiling had doen verkopen: 
1) Aan Teunis Groenewoud, een buitenplaats genaamd Beek en Hoff met deszelfs huysinge, opstallinge 
en hooyberg en getimmertens, mitsgaders steyger en schuytenhuys alsmede bepotingen en beplantingen 
met nog een bruykweerlants met desselfs boerewooninge en stallinge, bergschuur en verdere getimmerte, 
alsmeede steyger en schuytenhuys leggende ten noorde van gemelde plaats, alles by aan en nevens de 
andere gelegen aan de Westzyde van ‘t Geyn onder de Geregte van Weespercarspel, de vierde plaats van 
de Geynbrug te samen groot 30 morgen, 553 roeden, 54 voeten en 34 duymen weespermaat [...] voor de 
somma van ƒ 10.050,= 
2) Voorts aan Gerrit van Coesant perceel 2, zynde een bruyckweerlants, met desselfs boerenwooning, 
stallinge, berghschuur, alsmede schuytenhuys en steyger, mitsgaders landeryen tesamen groot 19 
morgen, 356 roeden, 92 voeten en 18 duymen, weespermaat [...] aan de Westzyde van t Geyn onder aan 
zuidzyde van de buytenplaats Beek en Hoff in huuren werdende gebruyckt door Anthony Grijpesteyn [..] 
voor de somma van ƒ 6.056,= 
3) Aan de heer Ambrosius Pool, perceel nr. 3, synde 6 morgen, 355 roeden en 22 voeten, verdeeld in 4 
kampen weyland, meede weespermaat [...] gelegen agter het Geyn op de soogename Noorden, onder de 
geregte van Weespercarspel in huure gebruyckt door Anthony Grijpesteyn [...] voor de somma van ƒ 
1.800,= [...] 

 
890. [5281. 532]: 17 maart 1766.  Inventaris van de goederen op de hofstede Vredelust, 

gelegen aan de westzijde van het Gein, nagelaten door wijlen Sara van Leuvenig, weduwe van Pieter de 
Clercq. Hoofdstukken: Kleine zijkamer, Beneden Slaapkamer, Achtkant, Keuken, Kelder, Gang, 
Comptoir, Boven Voorkamer, Provisiekamertje, Kinderkamer, Achter Bovenkamer, Boven Achtkant, 
Biljartkamer, Zolder, Kamertje op Zolder, Donker Kamertje, Overloop, Knechtskamer (in het Koetshuis), 
Tuinkoepel, In de Loods of in de Tuin. 

 
891. [  ]: 8 februari 1770.  Akte m.b.t toebedeling van de hofstede Vredelust aan Pieter de 

Clercq Pzn.  [Ook opgenomen in Protocollen van Transport van vaste goederen, no. 13, fol. 23, verso en 
recto, aldaar.]  

 
892. [5281. 848]: 26 februari 1774.  Inventaris van de nagelaten boedel en goederen van wijlen 

Dirk Vikkerman, in leven tuinman op de hofstede Vredelust, aldaar overleden op 4 februari 1774. 
[Vikkerman woonde met zijn vrouw Cornelia van Berkem in een grote, tamelijk deftig ingerichte kamer 
in het herenhuis van Vredelust] 

 
 
 

Oud-rechterlijk archief Weespercarspel 
 

Transportregisters 
 
893. [2961. 188vo]: 10 december 1707.  Voor schepenen van Weespercarspel is verschenen de heer 

Anthony Bractearius, als last en procuratie hebbende van de heer Martin Dupré, en juffr. Susanna 

 
voor Susanna’s sterven! Was Susanna een niet levensvatbare foetus, of wellicht zelfs een nog vóór het huwelijk verwerkt en 
derhalve doodgezwegen kind? 
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Elisabeth Dupré, voogd en voogdesse over de minderjarige kinderen van wijlen de heer Mr. Jacob Born, 
advocaat, in huwelijk verwekt aan haar juffr. Susanna Elisabeth Dupré, en nog sij juffr. Susanna Elisabeth 
Dupré, geassisteerd met de voorn. haar vader Martin Dupré, voor zich zelf en nog de heer Christiaan van 
Schellebeeck, als voogd over Pieter Born, zoon van de gemelde heer Mr. Jacob Born, in verder huwelijk 
verwekt bij juffr. Barbara van Schellenbeeck, gezamentlijk in de kwaliteit van erfgenamen van Mr. Jacob 
Born, die universeel erfgenaam was van zijn huisvrouw Barbara van Schellebeeck, mitsgaders nog 
dezelve heer Christiaan van Schellebeeck, en juffr. Anna van Schellebeeck, huisvr. van .... Walraven [....], 
zijnde de voorn. Barbara, Anna en Christaan van Schellebeeck erfgenamen van Catharina Spanjers, die zo 
door justitie als subsituttie allenlijk was gerechtigd geworden tot de gantse boedel en nalatenschap van 
Aeltjen Feltens, wed. Jan de Bats, zijnde zij Aeltjen Feltens ook erfgenaam geweest van haar man Jan de 
Bats, alsmede van haar mans broeder Joost de Bats, zijnde dezelve procuratie gepasseerd voor de notaris 
Pieter van der Meulen, binnen Amsterdam, dd. 29 november 1707. 

 Bractearius transporteert in vrijen eigendom aan de heer Pieter de Clercq, koopman binnen de stad 
Amsterdam, een hoffstede, en alle sijne huijsinge, stallingen, boerenhuijs, landerijen, bepotingen en 
beplantingen, met alle de ap- en dependentiën vandien, soo deselve sijn leggende aen de westzijde vant 
Geijn in onse carspel, de tweede plaets voorbij de eerste steene poort, naast Geijnesteijn, en sijn de 
voors. landerijen bestaende eerstelijk in veertien morgen ende 160 roeden landmaet volgens het 
polderboek gekomen uijt de boedel van Laurens Cornelisz. Schouten en Susanna Michiels van Vaerlaer, 
desselfs huijsvrouw, soo bij lootinge ten beurt gevallen waren aen Pieter Adriaensz. Block, in huwelijk 
hebbende Neeltie Schouten, en door deselve afgestaen aan Jan de Bats, zijn zwager, volgens acte 
gepasseerd den 4 juni 1649 ten overstaan van Jan Verlaen, notaris te Weesp; idem acht morgen latns 
genaemt de Noorden, gekomen van Michiel Block, ende door deselve opgedragen aen Joost en Jan de 
Baets, in dato den 8 julij 1667, voor schout en schepenen van Weespercarspel; idem een morgen lants 
ofte wel volgens het polder in 786 roeden gekomen van Marten Veerman en door deselve opgedragen 
voor schout en schepenen van Weespercarspel aen Aeltie Feltens, wed. Jan de Bats, in dato 3 november 
1674; idem vijf morgen 536 roeden landmaet, volgens den opdracht gekomen van Pieter Croock ende 
door deselve voor schout en schepenen van Weespercarspel opgedragen aan Christiaan van 
Schellebeeck, voor rekening van de erfgenamen van Catharina Spanjers, in dato den 14 september 1692; 
edoch alles vrij allodiale goederen [...] voor den somme van twintig duysent car.guldens. 

 
894. [2962. 67]: 17 april 1717.    Isabella Galtrop, wed. Albertus Ploos van Amstel verkoopt 

en transporteert aan Pieter de Clercq een bruikweer land met zijn huising, barg en schuur, gelegen in de 
Oostbijlmer Polder. 

 
895. [2962. 75]: 7 juli 1717.   Kinderen en erfgenamen van Vincent van Bronckhorst en 

vrouwe Elisabeth Cornelia Pauw, de eerste in zijn leven ordinaris raad in de Hoge Raad van Holland, 
verk. en transp. aan Pieter de Clercq, zekere bruikweer land, met huizinge, barg en schuur, genaamd 
Geijnesteijn, staande en gelegen aan de westzijde van het Geijn, in Weespercarspel, groot 24 morgen, 182 
roeden en 47 voeten, weespermaat, bestaande in 14 kampen, en twee kampen krogge, strekkende van 
voor uit het Geijn tot achter aan de Noordsloot toe, belend ten zuiden voor een gedeelte de koper, 
mitsgaders de Heeren van Zuidpolderbroek, de Wolff en Van Beeck, en ten noorden de Heer van de 
Werff, zijnde vrij bruikweer lands, met zijn huisinge, berg en schuur, met zijn dijken en dammen (7.268 
gulden) 

 
896. [2962. 209vo]: 13 januari 1724.  Pieter de Clercq verk. en transporteert aan de heer Gijsbert 

van Abcoude, mr. vleeshouwer te Amsterdam, een zekere bruikweer land, met zijn huisinge, barg en 
schuur, gelegen in de Oostbijlmerpolder, tezamen na de meting op de 8e mei 1716 door Jan van Dom, 
gezworen landmeter daarvan gedaan, groot 25 morgen, 46 roeden en 54 voet, bestaande in 20 kampen, 
strekkende voor van de Ringsloot van de Bijlmermeer af, tot twee kampen over de Noordsloot, tegen het 
land van schepen Jan de Boer zijn erve toe, over welke een kamp de gemelde erve van Jan de Boer haar 
overweg zijn hebbende, zijnde belend ten noorde de heer Jan Broekman, en ten zuiden van de voorn. 
ringsloot af tot aan de Noordsloot toe, de voorn. erve van Jan de Boer, en twee kampen over de 
Noordsloot, de erve van mevrouw Bentes, staande de voors. huisinge, berg en schuur aan de overzijde 
van de voors. Ringsloot, en aldaar belend ten oosten de erven van wijlen de Ed. Groot Achtb. Heeren Mr. 
Gerard Hooft, in zijn Ed. Leven Burgemeester de Stadt Amsterdam, en ten westen de Heeren Dijkckgraaf 
en Heemraden van de voorn. meer. (opdracht: 31 oktober 1716 aan Albertus Ploos van Amstel (fol. 60)) 
(3300 car. guldens). 

 
897. [2965. 182]: 15 oktober 1743.  Balthasar de Bruine, als last en proc. hebbende van 

Cornelia Block, wed. Pieter de Clercq; gift aan haar zoon Pieter de Clercq, van de hofstede en alle zijne 
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huisinge, stallingen, boerenhuis, landerijen, bepotingen en beplantingen, ap- en dependentien, etc., 
leggende aan de westzijde van het Gein, naast Geijnesteijn. 

 
898. [2965. 192]: 2 november 1743.  Idem; verk. en transp. aan Claes Bruijnen een bruikweer 

lands, met deszelfs huising, berg en schuur, vanouds genaamd Geijnesteijn (3.750 gulden) 
 
899. [2966. 31]: 22 mei 1748.   Anthony van Alphen, als last en procuratie hebbende van 

Paulus van Liesvelt (not. P. de Marees jr., 13 mei 1748), verk. en transp. aan Jacob de Clercq een 
hofstede genaamd Driemont met deszelfs herenhuizing, koetshuis, twee stallen, een tuinmans- en een 
koetsiershuis, een speel- of tuinhuis, drie grote loodsen, twee hooibergen met de schuur daaronder en 
aanhorige landerijen, staande en gelegen aan de westzijde van het Gein, op de hoek tegenover de 
Geinbrug, en zulks met alle de fonteinen, grotwerken, kabinetten, met het lood daarop de beelden van 
lood en steen, vazen, pedestallen en al wat aard- en nagelvast is, mitsgaders al het tuinmansgereedschap, 
zitbanken, stokken, rijslatten, planken hout, turf, hooi, stro, een sloepje leggende onder de brug, de 
moestuin met de broeibakken en gereedschappen en mest, alsmede de twee bossen naast en achter 
gelegen, en nog daarbij vijf kampen land met de mestvaalt getekend op de kaart (die door de landmeter 
Jan Spruijtenburg in oktober des jaars 1740 is gemaakt), nr. 4, 7, 8, 15, 20 met 21 alles tezamen groot ca. 
16 morgen weespermaat (17.000 gulden). 

 
900. [2966. 49]: 19 oktober 1748.  Sara Petronella de Jong, wed. Mr. Meynard Troye, verk. en 

transp. aan Jacob de Clercq, een huis, berg en schuur met ca. 17 morgen land, mitsgaders het viswater 
genaamd de Hengel en het rietland daarbij gelegen, staande en gelegen aan de noordzijde van de Gaasp in 
de polder de Gemeenschap (2.800 gulden). 

 
901. [2966. 115]: 29 april 1752.   Christina van Erpecum, meerderjarige ongehuwde docher, 

won. in Weespercarspel, zij beneffens haar overleden zuster Janneke van Erpecum hadden bij codicilaire 
dispositie van de heer Pieter Pieterse van Beeck, in dato 29 september 1723, in eigendom verkregen de 
natemelden percelen, en nog zij comparante als erfgename van gedachte zuster Janneke van Erpecum 
(test. not. M. Maten, A’dam 6 mei 1743); had zo de gehele eigendom verkregen; verk. en transp. aan de 
heer Jan Stadnitski een hofstede, genaamd Beek en Hoff, met zijn huizing, stalling, wagenhuis, twee 
boerenhuizen, schuren, drie hooibergen, tuinmanshuizing en wagenknechtshuisje, orangerie en 
schuitenhuis, beneffens omtrent 42½ morgen en dan nog zes morgen in vier kampen, leggende op de 
Noorden en zulks tezamen 48 ½ morgen lands, alsmede nog 4 ¼ morgen 25 roeden lands gelegen aan de 
oostzijde van dezelve plaats, alles in dier voegen als respectievelijk op den 24 februari 1724 en 22 
december 1731 aan wijlen de heer Pieter Pietersz. van Beeck zijn opgedragen. (10.800 gulden). 

 
902. [2976. 125vo]: 5 augustus 1797.  Hendrik Meyer, makelaar, als gemachtigde van Nicolaas 

Bernard Hooghart, won. te Antwerpen, verk. en transp. aan Pieter de Clercq junior, won. te Amsterdam, 
een buitenplaats, genaamd Beek en Hoff, met deszelfs herenhuizing, tuinmanswoning en verdere 
getimmerte daarop staande, met steiger en schuitenhuis, mitsgaders bepotingen en beplantingen en 
hetgeen daarin aard- en nagelvast is, groot omtrent twee morgen, liggende aan de westzijde van het Gein; 
verkocht te Amsteram op 24 april 1787 (5.618,15 gulden) 

 
903. [2977. 65vo]: 5 februari 1800.  Klaas van Proosdij, won. te Weesperkarspel, eigenaar van 

het natemelden perceel bij brieven van transport op heden gepasseerd, verk. en transp. aan Pieter de 
Clercq junior een partij weiland en moesland, zijnde de grond van de gewezen hofstede Westergeijn, met 
deszelfs koetshuis, paardenstalling en tuinmanswoningen en verdere getimmerte, alsmede de bomen voor 
en ter breedte van de gehele gewezen plaats, op de dijk staande en verder nog drie kampen weiland, 
liggende achter dezelve gewezen hofstede, alles tesamen vijf kampen, groot omtrent zes morgen, aan de 
westzijde van het Gein, belent ten zuiden Maria Rocher en ten noorden Pieter Haring (4.600 gulden) 

 
 
 

Notarieel archief Zaandam 
 
 
904. [5814. 145; not. H. Crees]: 27 april 1700.  Outgert Pietersz. Kal (?), oud burgemeester en 

vroedschap ald., machtigt Gerrit Cleman, won. te Amsterdam, om voor de schepenen aldaar te 
transporteren aan Pieter de Clerck, mede wonende binnen de voors. stad, vier erven gelegen in de Grote 
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Leidse Dwarsstraat, letter B., getekent nrs. 11, 12, 13, 14, ieder 22 voeten lang, 70 voeten .... (2.700 
gulden) 

 
 


