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Oud Notarieel archief  
[Arch.nr. 5075] 

 
 
 Notaris Jan Jacob en Nicolaes Jacobs [nrs. 374 - 424 (1610-1642)] 
 
905. [418, fol. 6]: 4 februari 1638.  Machtiging door Abraham Couck, won. te Haarlem, tegen-

woordig zijnde binnen deze stad, aan Willem Herpersz, koopman alhier, om te innen van Jan Pietersz. 
Cool, en van Henrick Carstens, metselaar, en Jan Joosten, kistenmaker, diens borgen, de som van fl. 
365.7.8, hem competerende van resterende kooppenningen van drie woningen onder een dak, die 
getimmerd zijn door voorn. Jan Pietersz. Cool […] in willige verkoping gekocht op 3 februari 1623, en 
dat alles met interest vandien. [N.B. Met nette handtekening van Abr. Couck] 

 
906.  [419A, fol. 13]: 4 jan. 1639.  Verklaring van Jacob Jacobs Hop, koopman binnen deze 

stad, dat Jacques de Clerck omtrent vier of vijf weken geleden bij hem thuis, aldaar onder andere 
propoosten [nopende die zij en de erven van Anthony Moens schuldig was] tot meermalen ende diverse 
keren ronduit zegde en tegen hem comparant verklaarde, dat hij wilde gaan wandelen, en dat men Elsgen 
Moens dan zou mogen aanspreken, verklaarde hij comparant dat de voorn. De Clerck met deze reden 
eigenlijk wilde te verstaan geven, zo hij comparant uit voorgaande en volgende propoosten kon opmaken, 
dat hij meende door te gaan zijn goed te transporteren, zo naderhand ook gedaen heeft, en dat men dan op 
Elsge Moens zien mochten. 

 
907.  [419A, fol. 52]: 15 jan. 1639.  Johannes van de Perre, oud omtrent 30 jaren, tegenwoordig 

binnen deze stad, de notaris bekend, verklaart op verzoek van de erfgenamen van wijlen Anthony Moens 
dat hij getuige tot meermalen gezien en verstaan heeft de meer dan redelijke, billijke en veelvoudige 
presentaties door de eerzame erfgenamen van Antony Moens aan Jacques de Clerck, woonende tot 
Haerlem gedaan, om dezelve tot rede, accoord ende minnelijke compositie te brengen, en dat hem wel 
bewust en kennelijk is dat den selve De Clerk zich nooit daartoe heeft gebracht, gelijk hij getuige mede 
verklaart dat op den 11de van deze maand, een dinsdag, op de beurs dezer stad bij hem getuige gekomen 
is dezelve Jacques de Clerk, doende verscheijde clachte (nog uitwerken, interessant) 

 
 
 Notaris Palm Matthijsz.  [nrs. 425 - 483  (1610-1643)] 
 
908. [443f, ol. 94]: 9 april 1629.  Insinuatie van Lucas van Beeck, in naam van zijn compagnie met 

Lucas de Clercq, aan Pieter Jacobsz. Elias, aangaande een niet afgehaalde bestelling 'wee asch'. 
 
 [...] Alsoo Luycas van Beecq aen u, Pieter Jacobsz Elias59 eenige dagen geleden tot Haerlem vercoft 

heeft de quantiteyt van omtrent negen lasten wee asch aengaende Luycas van Beecq, Luycas de Klerck in 
compagnie, leggende ten huyse van de voornoemde Luycas de Klerck, tot 86 lb. Vlaems contant t' last ton 
voor ton. Ende alhoewel ghij wel behoorde de voorseyde wee asch te comen ontfangen ende de penningen 
daervooren in coopbelooff (?) te betalen, soo bent ghy tot noch toe in gebreke gebleven t'selve te doen 
waeromme hij Insinuent alsulcks versoeckende is d'selve wee asch tot Haerlem te willen comen 
ontfangen. Ende bij weygeringe off in gebreecke blijvende sulx te doen soo protesteert hij insinuant 
deselve wee asch uwer laste ende peryckel te sullen laten leggen ende alle costen, schaden ende 
interesten daeromme alrede ontstaen ende gelden ende noch t'ontstaen ende te lijden neffens de capitale 
penningen soo veel die over de coop van de selve wee asch sullen comen te bedragen, op persoon ende 

 
59 Pieter Jacobs. Elias (1584-1632) was een oom van Jacob Elias, die, blijkens akte [2420. 259], in 1651 boekhouder en compagnon 
was van Lucas de Clercq en, na diens overlijden, zou hertrouwen met diens achtergelaten tweede vrouw Adriaentgen Keyser. Van 
Pieter Jacobs Elias stamt het Amsterdamse regentengeslacht Elias af. Hij was zeepzieder, maar ook regent van het Dolenhuis (1617), 
heemraad van Nieuwer-Amstel (1622) en kerkmeester van de Nieuwe Kerk (1620). 
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goederen te sullen verhalen daer ende soo hij dat te rade vinden sal. Alle t'welck de voornoemde Pieter 
Jacobsz Elias geinsinueert seyde, ende gaf voor antwoort te versoecken.   

 Copie gedaen present Jan Evertsz ende Andries Carstensz als getuijgen. 
 
 
 Notaris Sybrand Cornelis  [nrs. 621 - 646  (1616-1637)] 
 
909. [  ]: 29 november 1626.  Testament Jacques Hugaert, vader van Anna Nisia Hugaert. 
 
910. [646b. 1678]: 27 juni 1630. Jacques Verhulst en Jacques de Clerck, kooplieden te Amsterdam en Joost 

Rijcken te Haarlem, verklaren op verzoek van Simon Vas Fontes, Portugees te Amsterdam, dat zij 
genoemde Fontes reeds lang kennen, dat hij met zijn familie sedert enige jaren in Amsterdam gewoond 
heeft en in zijn handel een eerlijk en betrouwbaar man is, dat zij over hem nooit anders dan eer en deugd 
vernomen hebben. De notaris bevestigt deze verklaring. 

 
 

Notaris Laurens Lamberti [nrs. 567- 610A (1613-1656)] 
 
911.  [503, fol. 28vo]: 9 juli 1646. Jan Abrahamsz Maes ter ene en Reijnier Andriesz ter andere zijden 

verklaarden met elkaar aang egaan te hebben zeker contract van koop en verkoop van 22 lasten rogge, 
leggende tegenwoordig op de eerste zolder in Gent in de Haringpackerij tot Jacob de Clerck, askoper, in 
manieren als volgt. Te weten dat de voors. Jan Maes heeft verkocht en Rerijnier Andriesz gekocht heeft 
de voors. 22 lasten rogge tegen 75 goudsgulden per last, met verdere bepalingen. 

 
 
 Notaris J. Warnaerts  [nrs. 654 - 707  (1621-1645)] 
 
912. [666. 3]: 13 september 1631. Matthijs Aerts van Rijthoven transporteert aan Jacques de Clerck 

1/15e part in het schip De Hoope, waarop schipper is Claes Gerrits Spangaert; koopsom van ƒ 1.000 is 
voldaan. 

 
913. [674. 132vo]: 5 april 1637.  Anthony Moens, Pieter Seys en Jacques Bucquoy, kooplieden alhier, 

voogden over de nagelaten kinderen van Jan Moens, geven procuratie aan Jacques de Clerck, koopman te 
Haarlem, om te transporteren huizen, tuinen en andere onroerende goederen. 

 
 
 Notaris Nicolaas Gerritsz Rooleeu [nrs. 752-765 (1626-1649)] 
 
914. [757. 103vo-104]: 5 juli 1630. Verklaring ten verzoeke van koopman Lucas van Beeck te 

Amsterdam door Jan Oom Claesz de jonge, ca. 39 jr, en de zeepziedersknecht Gerrit Frericks, ca. 40 jr. en 
Heyndrick Jacobs, ca. 30 jr., allen te Amsterdam. Op 14 mei l.l. heeft Jan Oom Claesz twee vaten potas 
van Van Beeck gekocht voor 24 sch. Vlaams per 100 pond. Hoewel er getwijfeld werd aan de kwaliteit 
gebruikt men 100 pond voor ’t maken van 1 ton zeep. De twijfel werd bevestigd en de makers constateren 
dat de kwaliteit van de gebruikte potas nog slechter is dan Koningsberger potas. Oom Claesz weigert de 
twee vaten potas aan te nemen en te betalen. 

 
 
 Notaris Jan Cornelisz Hoogeboom  [nrs. 838 - 844  (1627-1633)] 
 
915. [840B, p. 830-834]: 14 mei 1649.  Inventaris van de nagelaten goederen van Sara Davidts, 

weduwe van Pieter de Clercq, gewoond hebbende te Amsterdam op de Conincxgracht (Singel). 
Opgemaakt door Jacques de Clercq en Claes (Nicolaes) Davidts, als executeurs testamentair. Volledige 
transcriptie bevindt zich in het familiearchief; hier volgt een excerpt.  

 De inventaris begint met een opsomming van enkele losse voorwerpen, w.o. een aantal boeken: Een 
Cronycke door Emanuel van Meteren, met sloten, 1 Groote bijbel, 1 History Flavy Josephs, 1 Martelaers 
boeck, een parthij oude schrijfboecken en enijge kleijne gedrukte boecken, 4 dozen langwerpt (?) met 
oude brieven. Even later wordt de inhoud van een koffer genoemd, met ondermeer grote hoeveelheden 
textiel, waaronder twee grote en twee kleine damaste tafellakens. Bovendien diverse kostbaarheden, als: 1 
bazarsteene corale keten, 1 kleijne silvere ketentgen, 1 grote silvere schael, 1 silvere brandewijn 
schaeltgen, 1 goude haernaelt, 1 goude beugeltgen omt hooft, 1 gout hechte messgen en een goude 
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vorckgen, 1 silver haeckgen met een beursgen, 2 silvere soutvaten, 2 silvere bekertgen, 12 silvere lepels 
en 3 silvere eijerlepeltgens. 

 Voorts de goederen Int voorhuys. Hier hangen diverse schilderijen, ondermeer: de conterfeijtsels van de 
overledenen en het conterfeijtsel van Passchijntgen de Clerc [= Grijspeert, de moeder van Pieter]. Voorts 
2 kleijne lantschapge van Hom... (?) (onleesbaar), 1 ovael schilderij blompott van Bollengier, 1 grote 
blompot schilderij van I. Maertens (?), 1 lantschapschilderij van Molijn, 1 lantschap van Jan van Goijen 
en 1 schilderije rede van Vlissinge. In een eiken half (?) kastgen met een blaeu kleetgen daerop bevinden 
zich diverse stukken textiel: lakens, servetten en neusdoeken, maar bijvoorbeeld ook vrouwenhemden, 
vrouwenonderbroeken, schorteklederen, slaapmutsen en sokken. 

 In de gang bevinden zich slechts een rond tafeltje en fruitschaaltjes, porseleine boterschoteltjes en 
lampetschoteltjes en twee klepborden. Aan de wand hangt een prent van Graaf Willem [= van Oranje?]. 

 In de benedenkamer staat een eiken kevie [= een kabinetskast], met daarin een deel van Sara Davidts 
garderobe; zo worden genoemd: een roo kamelette rock, een gecouleurde groffgreijnde rock, een 
machaijer roc violett en groen, een sijde pourdesijde rock, een pourdesijde vlieger, een effen boratterock, 
een rood en blaeu machaijer, een swart lakens rock, een effen boratte vlieger, een grofgreijne vlieger en 
2 gebreijde purpersaye koussen. Ook in deze kamer hangen, behalve een vierkante spiegel in 
ebbenhouten lijst, diverse schilderijen: 1 schilderij landschap met een ruijter, 1 schilderij van Tobias, 1 
schilderij van Santvoort, 4 schilderijen lantschappen, een schilderij storm in zee, 1 dito cleijn, 1 schilderij 
van ....urc lesende (?) en 1 tronijtgen [van wie?]. Voorts staan hier ondermeer een eiken pers, een dito 
trektafel en dito slaapbank, een  calbas [= vermoedelijk een fles in de vorm van een kalebas] en een bed 
met peuluw 

 Het vertrek dat met Achter wordt aangeduid had eveneens een bed met peuluw, maar daarnaast uiteen-
lopende voorwerpen als 1 stael coffertgen, 1 geverft etenstresoor, 1 kopere braetspit (?), 1 geelcopere 
vischketel, 1 ijsere pot en  1 houten wateremmer. 

 Op de vliering staat ondermeer een uijrwerc met loden. Voorts heeft deze verdieping twee kamers, 
aangeduid als Boven en de boven achtercamer. In de voorkamer staan een bed, een eiken trektafel en niet 
minder dan 14 stoelen, te weten: 9 spaense stoelen, 4 pruijmbome stoelen en 1 beugelstoel. De 
achterkamer telt drie bedden. Een zwarte kist alhier bevat ondermeer de rest van Sara’s 
(winter)garderobe, waaronder 1 grauw reijsmanteltgen.  

 Hierna volgt een opsomming van divers koperwerk (w.o. twee vispannen, een taartpan, een potketel en 
een  vijzeltje en stamper), ijzerwerk en tinwerk. Voorts nog een reeks diverse voorwerpen, waarvan niet 
duidelijk is in welk vertrek deze zich bevonden, ondermeer: vijf spiegels, diverse porseleine stukken, 6 
kleijne geschilderde en 1 albaste bortgen, 1 schilderij lantschap groot, 1 schilderij Vlissingen en 
Middelburg, 1 schilderij De IJsralijten, een eiken pers, zes stoven, een eiken trektafel, zes brantsacken, 
een eiken zitbank en een hangent tresoor, met daarin onder andere 1 goude parlspelden, 33 meetstucken, 
22 paer voormouwen en 7 paar witte hantschoenen. Verder een grote oosterse kist [blijkbaar zonder 
inhoud], 1 grote haverkist en een luijerkastsgen, met daarin nog enkele stukken textiel en kleren. 

 Tot slot wordt melding gemaakt van: Noch een tafel en treschragen (?) met een kleerborstel, berustende 
onder Lucas de Clercq, een kopere braetpan berustende onder Jacques de Clercq, een swarte lakense 
rock, berustende onder Saertgen Abrahams en noch enijge weijnige goederen tot Haerlem in de thuijn 
gelaten. 

 
916. [841. 178]: 3 november 1626. Testament van Pieter de Clercq, zijdelakenkoper, en Saertgen Davits 

dr., zijn huisvrouw, echteluiden Legaten aan zijn broers en zusters en hun kinderen. Genoemd zijn 
moeder Paschijntge Grijspaert.  
[N.B. Stuk heeft behoorlijke brandschade en is daardoor deels slecht of niet te lezen] 

 
 
 Notaris Jacob van Zwieten (en Cornelis Touw)  [nrs. 858 - 909  (1629-1663)] 
 
917. [869, fol. 168vo- (p. 759)]: 13 aug. 1640.  Notaris Touw heeft zicht ten verzoeke van Jacques 

de Clercq vervoegd aan het adres van Pieter Moens, Cornelis Berck, Dirck van der Perre en de weduwe 
van Jan Jacobsz Hop, erfgenamen van Anthony Moens, en deed aan hen de insinuatie dat De Clercq heeft 
gezien het antwoord van Cornelis Berck aan hem, door notaris Jacob Jacobs, op 9 deser, voor hemzelf en 
in naam van de anderen, en dient daarop voor repliek dat hij wel verwonderd is dat hij daarin zegt dat de 
ƒ 2.000, die belegd moesten worden, niet gereed zouden zijn, etc. 

 
918. [870, fol. 26vo]: 8 februari 1641.  Comp. Christiaen Bochilioen, koopman alhier, oud omtrent 

43 jaren, en heeft bij ware woorden in plaatse en onder presentatie van ede solemneel ten verzoeke van 
Sr. Jacques de Clercq verklaart hoe waar is dat nu enige tijd geleden hij getuige op de beurs binnen deze 
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stad daarbij present is geweest dat Cornelis Barck [= Berck] tegen den requirant zei betaald Bochilioen 
het zal Ul. denoterende den requirant valideren ende affslach strecken op de twee duijsent guldens (sic). 

 
919. [870. 138]: 10 mei 1641.   Insinuatie van Levina de Clercq, weduwe van Abraham 

Ampe, aan Jacob Pergens60, als vader en voogd van zijn kind bij Maria de Wael verwekt, betreffende het 
voogdijschap door wijlen Abraham Ampe, met Marten van de Heuvel en Pieter Boudaen Coerten gevoerd 
over de nagelaten kinderen van wijlen Nicolaes de Wael. 

 
920. [870. 191]: 22 juni 1641.   Testament van Pieter Moens; benoemt tot enige en 

universele erfgenamen zijn zusters Elsgen Moens, getrouwd met Jacques de Clercq, Wilhelmina Moens, 
getrouwd met Dirk van der Perre, Margaretha Moens, getrouwd met Cornelis Berck, drost van Ter 
Schelling, en Susanna Moens, weduwe van Jan Jacobs Hop. [...] ‘twelck hij testateur de naergenoemde 
executeurs recommandeert en beveelt wel te willen besorgen als mede dat al het geene by Elsge Moens 
uyt crachte deses geërft sal werden, by geene schulden by de voors. Elsgen Moens voorgaende off 
tegenwoordig was gemaeckt off noch te maecken sullen mogen aengesproocken veel min geexecuteert off 
uytgewonnen werden maer dat in sulcx geval de goederen ende de vruchten vandien int heel terstondt 
comen in handen van de naergenoemde executeurs ende dat uyt de vruchten van dien de voors. Eeltge 
Moens in sulcks geval haer leven lang mach werden gealimenteert, soo verre deselve vruchten jaerlicx 
sullen cunnen strecken. Executeurs testamentair zijn J(o)an Munter61 en Willem Croes62, zijn neef.  (zie 
ook [869.256]) 

  
921. [870. 337]: 8 oktober 1641.  Jacques de Clercq verklaart dat hij ten behoeve van zijn 

zwager Pieter Moens voor notaris Cornelis Touw op 12 september l.l. gepasseerd heeft een zekere 
obligatie van ƒ 4.000 capitaal, welke som spruitende is uit geleende penningen, herkomende uit een partij 
katoenen garens, die de voors. Moens met hem comparant en Hendrick Claesz van der Houve gemeen 
had, als breder te zien is in het transport daarvan gepasseerd, ten dage voornoemd, voor genoemde 
notaris, ten behoeve van hem comparant door Pieter Moens. [met verdere bepalingen]. 

 
922. [871, fol. 421vo-422vo]: 18 oktober 1642.  Jacques de Clercq, als man en voogd van Elsken 

Moens, verklaart dat hem door Willem Cornelisz Amelandt en consorten is doen insinueren om maandag 
a.s. te komen in geselinge [= gijzeling] in de herberg De Toelast op de markt in ‘s-Gravenhage, tot 
voldoeninge van seeckere sententie gewesen by den Hoge Rade onder andere tot laste van Anthony 
Moens, zijn huisvrouws vader, en dat dezelve Amelandt en consorten genoeg bekend is gemaakt dat hem 
comparant de zaak niet kan raken, aangezien hij geen erfgenaam van de voors. schoonvader is geweest. 
Voorts machtigt hij Jan Cornelisz Hogeboom, notaris alhier, om in Den Haag te verschijnen in zijn naam. 
[zie ook 469vo en 504]. 

 
923.  [ONA 872, pag. 198-200]: 13 maart 1643.  Jacques de Clercq geeft volmacht aan Heijnderick 

Vlamingh, koopman tot Rochel in Frankrijk, om uit zijn comparants naam te vorderen en ontvangen van 
Pieter Moriaeuw, wonende op St. Maerten in Frankrijk, de som van 1241.15 gulden, hem competerende 
over de koop van 131 stuks Haerlemmer manifacturen, door dezelve Moriaeuw van hem comparant 

 
60 Jacob Pergens, heer van Vosbergen (Keulen - Amsterdam 1681), een Amsterdams koopman, was als weduwnaar van Anna 
Boudaen Courten (1599-1621) hertrouwd met Maria de Wael (een zuster van Nicolaes de Wael). In 1640 was hij voor een derde 
maal getrouwd, met Leonora Bartolotti, een dochter van de schatrijke koopman Guillelmo Bartolotti, door welk huwelijk hij 
terechtkwam in de kringen van zowel P.C. Hooft als Constantijn Huygens. Pergens werd in 1643 benoemd tot bewindhebber van de 
Westindische Compagnie. In 1674 werd hij aangeslagen voor een vermogen van ƒ 260.000. Zijn portret door Salomon Mesdach is in 
de collectie van het Rijksmuseum. Voor meer gegevens: Gustav Leonhardt, Het huis Bartolotti en zijn bewoners (Amsterdam 1979), 
72-75. 
61 Joan Munter (1611-1685) was een zoon van de doopsgezinde Jan Jansz. Munter en Sara van Tongerloo. Omdat zijn moeder in 
1622 als weduwe was hertrouwd met Antonio Moens, de vader van Pieter, Elsken, Susanna en Margaretha Moens, was hij in dit 
gezin opgegroeid. Na zijn huwelijk in 1630 met de burgemeestersdochter Margaretha Geelvinck volgde, naast zijn bestaan als 
koopman, een mooie regentencarrière. In 1638 werd hij aangesteld tot bewinhebber van de Oostindische Compagnie, het jaar daarop 
tot commissaris van de Wisselbank. Uiteindelijk zou hij in de periode 1760-1683 zevenmaal het burgemeestersambt bekleden. Hij 
was de stamvader van een aanzienlijke regentendynastie. Vgl. J.E. Elias, Vroedschap van Amsterdam, I, 625 e.v. 
62 Willem Croes († 1666), brouwer in de Haarlemse Zijlstraat, was een zoon van Vincent Croes en Catharina Moens, een nicht van 
Pieter.  Omstreeks 1665 liet hij zich portretteren door Frans Hals, het behoort tot één van diens laatste portretten. Blijkens 
testamenten was de familie Croes bevriend met de zeer aanzienlijke koopman Josephus Coymans [zie over hem: Haarlem, not. arch. 
133. 57vo en bijhorende voetnoot], wiens huis bovendien twee deuren van die van Willem verwijderd was. Coymans had reeds in 
1644 zichzelf en zijn vrouw door Hals laten portretteren. Paulus Beresteyn, die tussen Croes en Coymans inwoonde, had Hals al 
omstreeks 1620 zo’n opdracht gegeven. Deze portretten behoren tot Hals’ vroegst bekende werken. 
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gekocht, blijkens bescheiden daarvan zijnde, in welke som de genoemde Moriaeuw bij vonnis gewezen 
door de heren van het gerecht alhier d.d. 8 aug. 1631 gecomdemneerd is. 

 
924. [873. 130]: 8 april 1644.   Comp. Jacques de Clercq, voor hemzelf en voor Pieter de 

Clercq, zijn broeder en mede-compagnon te Haarlem; transporteert in die kwaliteit aan en ten behoeve 
van Abraham Ampe, zijn mede-compagnon, wonende te Haarlem, al hetgeen hem comparant in kwaliteit 
voornoemd is competerende van Michiel Muijtenaere, wonende binnen deze stad, over gekochte en 
geleverde weedas, door de voorn. Muijtenaere van hem comparant gekocht en ontvangen; met verdere 
bepalingen. 

 
925. [873. 193vo]: 22 april 1644.  Wisselprotest van Abraham Ampe jr. (voor zijn moeder Levina de 

Clercq, wed. Abraham Ampe sr.?) op Jan Jansz Oets, koopman alhier [A Paris, le 9 Avril 1644  £ v. 200 a 
100½ p v. (?)]. 

 
926. [873. 300]: 1644.    Wisselprotest Jacques de Clercq en Pieter de Clercq in 

compagnie, op Joan Heyst, medekoopman alhier [Laus deo 17 Julii 1644  Rijssel £ 100]. 
 
927. [874. 50]: 21 april 1645.   Insinuatie ten verzoeke van Jacques de Clercq, op Celio 

Marcelis, medekoopman alhier, (zie ook [874. 27]) 
 
928.  [ONA 874, p. 260-261]: 21 dec. 1645. Jacques de Clercq geeft volmacht aan ..... (niet ingevuld) 

om in zijn naam te vervolgen de zaak en kwestie die hij comparant is hebbende tegen Pieter Mareauw, 
wonende op het eiland St. Martijn en tot dien einde te ccompareren voor alle heren, hoven, gerechten en 
rechters en aldaar op en tegen dezelve Mareauw en alle anderen te ageren en recht te spreken, etc.  

 
929.  [878-I, fol. 140-141]: 12 juli 1653.  Ten verzoeke van Sr. Jacques de Clercq, heeft de notaris 

zich vervoegd bij de persoon Jan Cleij, medekoopman alhier, en geïnsinueerd als volgt. Sr. Jacques de 
Clercq zegt dat hij op 2 mei l.l. met u Jan Cleij weer geaccordeerd is over de huur van uw pakhuis, 
gestaan op de Lindengracht, genaamd 'De Schilpadt op de handt', nadat hij hetzelve had opgezegd omdat 
bij u daaraan geen behoorlijke reparaties zijn gedaan en dat toen bij UE. beloofd werd het pakhuis 
dadelijk zodanig te repareren als het behoort. Toch zijn ondanks verschillende vermaningen die reparaties 
niet gedaan, waardoor de goederen van de insinuant 'grotelyck sijn beschadicht' en hij genoodzaakt is 
geweest, om meer schade te voorkomen, zijn goederen daaruit te lichten en in een ander pakhuis te 
transporteren. Daarom is hij insinuant voor het voorn. pakhuis ook geen huur meer verschuldigd. Voor de 
geleden schade stelt hij insinuant u aansprakelijk. De sleutel van het pakhuis zal hij u doen toezenden. 
Cleij stelt dat daarop hij heeft laten repareren en bereid is nog meer te doen, wanneer hem dat wordt 
verzocht. Stelt voor dat neutrale kooplieden hun oordeel geven. 

 
930.  [878-II, fol. 191-192]: 20 okt. 1654.  Jacques de Clercq, koopman binnen deze stad, machtigt 

Isaac Cloribus, koopman te Koningsbergen, om in zijn naam van Jacob Barents de jonge, eerder gewoond 
hebbende te Dantzig en tegenwoordig (zo hem comparant is verteld) zich ophoudende te Koningsbergen, 
te innen en vorderen al hetgeen hem comparant van dezelve Jacob Barents de Jonge is competerende, 
volgens de bescheiden daarvan berustende onder Sr. Ditrie(?) Leuseran(?), dienaar van de heer Reijnolt 
Kelmer, schepen te Dantzig, 

 
931.  [ONA 879-I, fol. 89-91]: 18 juli 1655. Compareren Lucas van Beecq ter ene, en Jacob Elias, 

tegenwoordige man en voogd van Ariaentge Keijsers, voor deze wed. van Lucas de Clercq zaliger, die 
mede compareerde, item Pieter de Clercq, Jan de Keijser, man en voogd van Janneke de Clercq, 
mitsgaders Jacques de Clercq, Abraham Davits en Cornelis Verhulst, als voogden van Passchijna de 
Clercq, minderjarige dochter van voorn. Lucas de Clercq, ter andere zijde; zij verklaren dat de voorn. 
Lucas van Beecq en Lucas de Clercq za. met elkaar enige jaren in compagnie gehandeld en genegotieerd 
hebben, en dat vervolgens de voorn. Lucas de Clercq is komen te overlijden, waarna de comparanten 
wederzijds goedgevonden en geresolveerd hebben de voors. compagnie en samenhandeling af te breken, 
gelijk als zij voor enige tijd geleden al gedaan hebben, dat zij tot dien einde met elkaar geliquideerd en 
geëffend hebben, mitsgaders de boeken van de voors. compagnie geëxamineerd en nagezien hebben, en 
voorts met elkaar geaccordeerd en verdragen zijn, op de manier als volgt. Ten eerste hebben zij 
comparanten met elkaar gedeeld zekere schulden, zo goed en kwaad in de boeken van de compagnie 
opstaand, bedragende in het geheel fl. 12.432,4.8, bestaande in 32 posten, waarvan Lucas van Beecq zijn 
toegedeeld 16 posten, bedragende fl. 6.216.16.8, en de wed. en erven van Lucas de Clercq mede 16 
porties, bedragende tesamen fl. 6.215.7, zo alles breder gespecificeerd staat in zekere notitie aan deze 
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onder het cachet van de notaris geannexeerd, waarvan bij ieder van de comparanten de zijne ingevorderd, 
ontvangen en behouden zal worden. Mocht de een meer van de schulden kunnen innen dan de ander, dan 
zal geen onderlinge vergoeding plaatsvinden. Een bedrag van fl. 5001.14, bestaande in zes partijen, blijft 
nog onverdeeld, omdat deze niet wel bijsonderlijck connen ingevordert werden; van hetgeen daarvan kan 
worden ingevorderd, zal half of half worden gedeeld. Bovendien zal ieder van de comparanten behouden 
alle schulden die zij in het jaar 1654 in de maand juli verdeeld hebben, en waarvan toen zijn gemaakt 
twee bijzondere boeken, getekend met nrs. 1 en 2, van welke boeken bij ieder van de partijen een dubbele 
is berustende en die uit de boeken van Lucas van Beecq en Lucas de Clercq za. zijn getroken, tesamen 
30.732.7.4, waarvan het gedeelte Nr. 1 is toebehorende de wed. en ervan van Lucas de Clercq, 
bedragende fl. 15.362.3.8, en het gedeelte Nr. 2 competeert Lucas van Beecq ad fl. 15.370.3.12, zo breder 
in de voors. boeken is blijkende. Verder verklaren de comparanten dat boven de zes posten die gemeen 
zijn gebleven, mede nog onverdeeld blijven opstaan negen verscheidene posten, mede onder de voors. 
specificatie breder gespecificeerd, welke posten zullen worden geliquideerd met degene op wiens naam 
deze open staan, en mocht daarvan worden ontvangen, dan zullen ook die half om half worden genoten. 
Mocht daarentegen bij de liquidatie blijken dat er nog moet worden betaald, dan zullen zij dit ook half om 
half voldoen. En tot slot verklaren de comparanten nog dat tussen hen, buiten hetgeen voorschreven staat, 
en dat Lucas van Beecq op de boeken van de compagnie schuldig of debiteur is gebleven, voor een 
bedrag van fl. 6.856,12,8, waaruit de wed. en erven van Lucas de Clercq verklaren ten behoeve van 
Janneke en Passchijntgen de Clercq moeten hebben fl. 3.000,- voor moeders goed niet ter werelt is 
opengebleven, scheldende derhalve de een de andere bij deze van al hetgeen tussen hen ter zake van de 
voors. compagnie voorgevallen en gepasseerd mag zijn, kwijt, zonder iets te reserveren, door 
tussenspreken van Srs. Abraham Davidts voorn. en Leendert van Beeck. 

 
Voor R. Lucas van Beeck 
Garent Coenen volgens obligatie  268.3.- 
Jacob de Klercq 78.13.- 
door v. Beeck ontvangen 180.-.- 
Nijs de Maijer den ouden   87.4.- 
  345.17.- 
Jan de Graeff  262.12.8 
Lieven van Doorn  163.10.- 
Abraham Verstraten  247.9.- 
Nijs de Maijer 243.6.8 
uijt boek Lucas de Klerck294.18.8 
  538.5.- 
Lambert Jans  564.4.8 
Jacob Joris 413.4.- 
Abraham Jellis 696.120.- 
  1109.16.- 
Jooris Blanckaert  355.13 
Andries Andries, 1/2 met Ooms  364.19.- 
Jan van Litt onder Nurenberch  228.-.- 
Willem Pereboom  731.6.- 
Jan Craij van Belle  30.16.- 
Cornelis Dirck  6.5.- 
 ========== 
  6.216.16.8 

Voor R. We. en Erven Lucas de Klerck 
 
Barent Coenen volgens oblig.  268.3.- 
Jacob de Klerck bij Lucas de Klerck 
 325.4.8 
Pieter van Regenmortel  284.13.8 
Lieven van Doorn (1/2)  163.10.8 
Bastiaen Cornelissz  250.3.- 
Nijs de Maijer 833.4.- 
af voor Lucas van Beeck 294.18.8 
  538.5.8 
Anna Oliviers  1410.16.- 
Abraham Jeliss  1196.18.8 
Gerrit Dirck Oudde 319.16.- 
Jan Marte kees 43.8.- 
  363.4.- 
Lambert Janss  497.12.8 
Jan van Nurenburch, rek. op tijt  55.9.8 
Adriaen Beheijts Wed.  414.1.8 
Laurens Cousijn  282.4.- 
Jacob Claesz van 't Jallerval  54.-.- 
 ========== 
  6.215.7.- 

  
 1. De schuld van Lieven van Doorn is gedeeld voor ieders helft fl. 163.10 mits dat het wassen van kleren 

tot juli 1655 zal goet gedaan worden voor de helft also bij afrekening bevorden zal worden 
 2. De meubelen van Francoijs Davidts te delen 
 3. Wat voor de interest van Willem Jans komt, zal voor het gemeen komen 
 4. Wat voor pakhuishuur aan Jacob Kitt betaald wordt, moet in het gemeen gedragen worden. 
 5. De openstaande Rijnse wijnrekening met de weduwe van Otto van Beeck, moet in het gemeen 

verrekend worden en wat die dan bevonden wordt minder of meer te bedragen, als daarvoor gesteld is, 
zullen gehouden zijn na be...? de ander goed te doen 

 6. Jan Jonge Claes is op 5 mei belast aan interest fl. 39.2 of daarvan moest uitgekeerd worden, komt ten 
laste het gemeen 

 7. De rekening van Dirck Jansen Ouwelis(?) te sluiten, en hetgeen daarvan komt in geld of ...? zal voor 
het gemeen zijn  

 8. De interest of na betaling met Jan Baijens te verrekenen, en hetgeen daarvan komt, zal voor het gemeen 
zijn 

 9. Hetgeen Ellert Ooms schuldig is, is fl. 92.8.- ontvangen zijnde, wordt aan de anderen goed gedaan. 
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932.  [881-II, fol. 192 (nieuw 801)]: 3 aug. 1661.  Inventaris van alle goederen, zo roerend als 

onroerend, actiën, kredieten en gerechtigheden, mitsgaders lasten van de boedel van Sara Davits, weduwe 
van Pieter de Clerck, in haar leven gewoond hebbende alhier, en te Leiden overleden. Gemaakt door 
Jacques de Clerck, zo die was bij het overlijden van de voorn. Sara Davits, en dat tot voldoening van het 
vonnis door de Ed. Heren van de Gerechte alhier, gewezen ten behoeve van Jan Ratberg cum sociis63 in 
dato 26 nov. l.l. 

 
 Eerstelijk belangende de meubelen en contanten die gevonden zijn in het sterfhuis van Sara Davits binnen 

Leiden, en hetgeen men toen kon weten wat zij tot Leiden schuldig was, wordt om kortheid gereserveerd 
tot de inventaris aldaar gemaakt door Gerrit Outshoorn, notaris tot Leiden d.d. 29 april 1649 en daarom 
hier gesteld  per Memorie 

 Omdat in het huis van de voorn. Sara Davits alhier te Amsterdam door Jan Cornelisz Hogeboom alhier op 
14 mei 1659 (sic) is gemaakt inventaris van al hetgeen daar gevonden werd, deze daartoe gereserveerd en 
hier gesteld  per Memorie 

 Deze boedel competerende drie stukken damasten, daarvan bij rekening verantwoording zal worden 
gedaan, dus hier  per Memorie 

 Item nog een weinig brandhout, dat mede in rekening zal worden goed gedaan en zulks hier mede komt 
  per Memorie 
 Item nog een 'lant asijn' die in de boedel is gevonden en welke ook bij de rekening zal worden voldaan en 

daarom hier insgelijks  per Memorie 
 Item nog negen en zeven achte ellen laken dat bij rekening zal worden voldaan, en insgelijks hier mede 

komt  per Memorie 
 Item voor het gene Jaques de Clercq bij particuliere rekening schuldig was, de som van  fl. 265.16.- 
 Item nog kwam deze boedel een huis en erf, gestaan binnen Haarlem in de Nieuwe Kruisstraat, hetwelk 

nader is verkocht en waarvan de kooppenningen bij rekening zullen worden verantwoord en komt hier 
   per Memorie 
 Item nog een grafstede in de Westerkerk dat nog 'in wese' is en komt hier  per Memorie 
 Item een opstal, pakhuis en tuin, gestaan buiten Haarlem, komt als ut supra -  per Memorie 
 Deze boedel kwam op de dood van de overledene een derde part in de compagnie van drieën, gaande op 

de naam van Jaques de Clercq, Pieter de Clercq en Abraham Ampe, waarvan de rekening nog niet was 
gesloten, voor welke compagnie wel veel uitstaat, doch met weinig apparentie om daarvan veel te zullen 
bekomen, gelijk alles bij rekening en boeken van de compagnie breder kan worden gezien en hier daarom 
gebracht  per Memorie 

 De huur van het huis op de dood te goede, zulks bij rekening wordt verantwoord en komt hier  
  per Memorie 
 
 Lasten van de Boedel 
 Nicolaes Davidts moet hebben voor laken en /16 boter 102.10.- 
 Mr. Jop chirurgijn, moet hebben 25,-.- 
 Franchois Davidts kwam voor verschoten geld 25,19.- 
 Pieter Everts moet hebben voor geleverde laken en een weinig turf, tesamen 77,17,- 
 Joannes Walleus had te eisen 44,12.- 
 Doctor Cleman moet hebben 27,12.- 
 Doctor Werckorst was competerende 2,10.- 
 Jan Bom had te eisen voor gelde a deposito 1000,-.- 
 De boedel was nog schuldig voor het graf in de Westerkerk en de doodschuld van Pieter de Clercq, die de 

man was geweest van de voorn. Sara Davits, was de boedel belast met 530,1.12 
 Voor dat Lucas de Clercq kwam voor het gene tot de begrafenis van had betaalt 47,15.- 
 Voor de doodschuld van de voors. Sara Davits met de half jaar huur, met hetgene Mr. Christiaen was 

competerende, was de boedel schuldig tesamen 635,3.- 
 Voor dat de dienstmeid had te vorderen 69,-.- 
 Voor dat Fijtie de schoonmaakster had te eisen 22,13.- 
 De dienaar van Mr. Job moet hebben 0,16/- 
 Voor het hoofdgeld was de boedel schuldig 3,7.- 
 Lubbert van Diepenhout, apotheker, was komende 16,4.- 
 Docter Galenus moest hebben 39,-.- 

 
63 Jan Ratbergen was in 1651 getrouwd met Catalina de Bats, dochter van Jacques de Bats en Francijntje Davits, de laatste een 
zuster van Sara Davits. 



Stadsarchief Amsterdam 

- 232 - 

 Jan de Wever was komende voor arbeidsloon voor verschot in de tuin, nog dezelfde voor gedane moeiten 
en onkosten 5,12.- 

 Mr. Jacques Heijnst moet hebben 7,12.- 
 Nicolaes de Kooninck, had wegens de procureur Offerman te eisen 3,4/- 
 Jacob Aerts Colom moet hebben voor een half jaar huishuur 175,18.- 
 De notaris Hoogeboom moet hebben, zowel voor hetgeen voor de dood had verdiend, en ook enigszins 

daarna, hetwelk bij rekening zal blijke, hier   per Memorie 
 Abraham Ampe moet hebben volgens zijn rekening courant 611,6.- 
 Saertge Abrahams, kwam over verscheidene geleverde waren 126,13.- 
 Tomas Swaen moet geheel hebben voor 17,5 pond lood 2,7.9 
 En alszo de compagnie van drieën voor het derde part dat de overleden Pieter de Clercq was 

participerende schuldig was zekere som van penningen, dat op de rekening zo bij de boeken van de voors. 
compagnie werd aangewezen, alsmede wat daartegens afgaat en in de voors. boeken deze zaken 
aangaande klaarlijke kan worden gezien, zo komt hier zulks  - per Memorie 

 Lucas de Clercq moet hebben voor de ...? toeb...? 5,-.- 
 Joost de Volder moet hebben voor salaris verdiend aan de overleden  20,-.- 
 Deze boedel was nog schuldig uit borgocht bij de overledene voor Saertie Abrahams ge....poneert(?) ten 

behoeve van Gijsbert Michiels en hoewel de boedel apparent daarvan geen schade heeft te verwachten, zo 
komt echter ook redenen dezelve hier  per Memorie 

 De interesten die over het voors. kapitaal op de dood tot last van de boedel verschenen waren, zullen bij 
rekening verantwoord worden en komt daarom hier  per Memorie 

 Omdat het overlijden van de voorn. Sara Davits stond te liquideren de interesten van de gelden die Pieter 
de Clercq haar man uitgetrokken had uit de penningen van de voors. compagnie van drieën, en ook die 
door de moeder van Abraham Ampe waren genoten en gebruikt en zulks mede bij rekening zal worden 
aangewezen, zo komt het hier echter  per Memorie 

 De boedel was schuldig uit borgtocht door de overledene gepresteert voor Augustijn Cloribus wegens 
huishuur daar hij was wonende, de som van  166,5.- 

 De boedel is nog belast met verscheiden legaten, zowel door Pieter de Clercq als deszelfs huisvrouw Sara 
Davits zaliger gemaakt en nadien dezelve legaten klaarlijk zijn uitgedrukt in het testament van Pieter de 
Clercq d.d. 27 september 1641 en van Sara Davits in dato 13 maart 1649, alle gepasseerd voor Jan 
Cornelisz Hoogeboom voornoemd, zo wordt om kortheidswille daartoe gereserveerd en hier gesteld  

  per Memorie. 
 
 Aldus geïnventariseerd door Jaques de Clercq voornoemd, dewelke voor mij ondergeschr. notaris en 

getuigen gecompareerd zijnde, verklaarde dezelve inventaris naar zijn beste kennis en wetenschap, 
deugdelijk en oprechtelijk te zijn, etc. 

 
 
 Notaris Sebastiaan van der Piet  [nrs. 1021 - 1038  (1632-1665)] 
 
933. [1027. ---]: 17 mei 1648.  Testament van Christina Cornelisdr., wed. Jacques Hugaart, ziek te 

bedde liggende, maar haar verstand en redenen wel gebruikende. Legateert al haar na te laten goederen, 
zo deze zijn opgetekend in een geschrift van haar eigen hand, aan haar enige dochter Agniesge Hugaarts, 
oud 17½ jaar. Sluit de weeskamer uit en stelt tot voogden Jan Hugaert en ‘cousijn’ …. (Pieter?) van der 
Petten, beiden te Haarlem, alsook Tobias van den Wijngaard en Abraham de Craen.  

 
 
 Notaris J. van de Ven  [nrs. 1039 - 1169  (1633-1666)] 
 
934. [1050. 41]: 9 april 1638.  Maeyken Mestdagh, wed. Jan Michielsz Wydich, geassisteerd door 

Reyndert Saskers, wonende te Haarlem, en Jacques de Clerck, wonende alhier, accordeert met Seger van 
Berch als man van Barbara Jans, enige nagelaten dochter van Jan Michielsz Wydich, inzake de reddering 
van de erfenis van hun man en vader. 

 
 
 Notaris Gillis Borsselaer [nrs. 1466 - 1496 (1636-1671)] 
 
935. [1495. 64]: 19 sept. 1670.   Attestatie ten verzoeke van Jan van Bronckhorst garenkoper door 

Abraham de Vries twijnder te Haarlem, 58 jaar, en Nicolaes de Kraen, koopman 42 jaar oud. Pieter de 
Clercq is getrouwd geweest met Agniesje Hugaert, die nu in ondertrouw is met de requirant. Hij is in 
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Haarlem overleden in november 1666 (zonder de juiste dag te weten). Abraham de Vries heeft zelf als 
aanspreker de vrienden van Pieter de Clerck ter begrafenis gebeden en diens doodkist helpen sluiten en 
Nic. de Kraen is mede ter begrafenisse gebeden, doch is, van huis zijnde, niet ter begrafenisse geweest 
maar heeft van desselfs overlijden door diverse brieven kennis gekregen, en kort daarna te Haarlem 
komende zulks bevonden heeft waar te zijn. 

 
 
 Notaris Jan Volckertzn Oli  [nrs. 1497 - 1565  (1638-1681)] 
 
936. [1540. 53]: 3 juli 1659.  Bevrachtingscontract van Pieter de Clercq en Pieter de Vos, koop-

lieden te Haarlem enerzijds en reder Dirck van Hinsbergen, koopman te Amsterdam, anderzijds; schipper: 
Hendrick Jaczn., van Vlieland; schip: (naam niet genoemd), groot ca. 60 lasten; route: geballast van 
Lübeck naar Ruden, bij Stettin, in 14 dagen goederen laden, naar Amsterdam en lossen; vrachtprijs: ƒ 
1.400. 

 
 
 Notaris Pieter de Bary [nrs. 1659- 1739 (1640-1672)] 
 
937.   [NA 1679, pag. 528-534]: 26 sept. 1640.  Inventaris van alle koopmansboeken en papieren van wijlen 

Anthony Moens, ten huizen van Cornelis Berck en beschreven op diens verzoek.  
 Daaronder genoemd: ‘Een bondel papieren soo reeckeningen als andere acten, rakende Jacques de Clerck, 

waaronder een originele obligatie van dito de Clerck van fl. 3.000, genummereert Nr. 1 
 Seecker accort gevallen tusschen d'erfgenamen van Anthony Moens en Jacques de Clerck voor 

commissaris van de Hooge Rade en de condemantie daer op gevolgt - Nr. 2’. 
 
938.  [NA 1679, pag. 540]: 27 sept. 1640.  Dirck van de Perre verklaart te hebben overgedragen ten 

aan Cornelis Barck zodanige vijfde part als hij is heriderende in zekere vier ca...? manufacturen voor deze 
onder de directie van Jacques de Clerck van deze stad verzonden naar Bresil met het schip van Willem 
Henricks Cop. 

 
 

Notaris Jacob van Loosdrecht [nrs. 1971 - 2021 (1645-1684)] 
 
939.  [1984, fol. 382vo]: 3 febr. 1673. Barent Wemmers, joncman oud omtrent 22 jaar, Gerrit Backer oud 

omtrent 16 jaren, en Dirc Helt, oud omtrent 15 jaar, allen wonende binnen deze stad, hebben ten verzoeke 
van Sr. Joan van Bronchorst, koopman alhier verklaard dat zondagavond jongstleden de goederen van de 
producent en van Annanisa zijn gesepareerde huisvrouw gemaakt werden en, zo er enige strijkijzers 
opgetekend zouden worden, de producent aan Annanisia Hugaerts vroeg waar zijn koperen strijkijzer 
was, waarop Annanisia Hugaert antwoordde dat zij zulks niet wist. En omdat de producent een strijkijzer 
begeerde en Annanisia hem een oud olijk ijzertje wilde geven, heeft de producent zulks geweigerd en 
naar de andere, betere gegrepen, hetwelke Annanisia vasthield. Doch Annanisia, kwaad zijnde, heeft de 
producent het strijkijzer naar het hoofd gesmeten, maar deze werd door de producent 'afgescheijt' op zijn 
arm.  

 
940.  [1984, fol. 383vo]: 3 febr. 1673.  Barent Wemmers, oud omtrent 22 jaar, en Trijntge Wijers, 

oud omtrent 25 jaren, beiden wonende binnen deze stad, en tegenwoordig ten huize zijnde van Sr. Joan 
van Bronchorst, koopman alhier, ende hebben ten verzoeke van de voorn. Joan van Bronchorst verklaard: 
eerst de gemelde Barent Wemmers hoe dat de producent voorleden zondagavond thuis komende, dezelve 
hem getuige gelaste in de grote “sijdcamer” te slapen, maar werd bevonden dat geen dekens op het bed 
waren, en de producent aan de gemelde Trijntge Wijers belast hebbende haar dekens van het bed te halen, 
en andere er weer op te leggen die haar vrouw toebehoorde, en de gemelde Trijntge Wijers daarmee bezig 
zijnde om af te halen, gedacht de producent dat hij getuige hem dekken zou met een dekbed dat producent 
toekwam, al hetwelk Annanisia Hugaerts des producents gesepareerde huisvrouw horende, is met een 
borst(?) uit haar slaapkamer gekomen, met een kaars in de hand, en heeft de producent “drijvelings” met 
de brandende kaars in zijn rechteroog gestoken, zulks dat dit oog of de oorschellen op twee plaatsen 
“gesengt” en geblaard waren. En was de producent ook daardoor op zijn borst zeer besmeurd geworden, 
hetwelk hij door de gemelde Trijntge Wijers zijn dienstmaagd liet afdoen, gelijk Trijntge Wijers ook 
verklaarde dat zij de producent van het kaarssmeer schoon gemaakt heeft. 
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941.  [1984, fol. 406vo-407]: 20 maart 1673.  Sr. Joan van Bronchorst, impetrant van gijzeling 
op en jegens Annanisia Hugaerts, zijn gesepareerde huisvrouw, en dewijl zijn constituants gelegenheid 
niet toeliet zelf in persoon af te gaan, zo verklaarde hij constitutant machtig te hebben gemaakt de Ed. 
Marten Deijm, procureur voor de respectieve hoven in 's-Gravenhage, speciaal om zijn constituants zaak 
en gerechtigheid op en tegen zijn gemelde huisvrouw, en ook zo hij comparant door haar gegijzeld mocht 
worden, waar te nemen en defenderen voor de edele raadsheren in de Hoge Raad als commissarissen en 
voorts om alles te doen wat nodig mocht zijn. 

 
942. [1988, p. 200-201]: 23 aug. 1671.  Akkoord tussen Jan van Bronckhorst en Annanisia Hugaert, omme 

wech te nemen de moeijlijcheijt die tusschen henlieden tegens vermoeden was ontstaen, ende omme 
voortaen in rust en vrede, in liefde ende eenicheijt met malcanderen te leven, gelijc omtrent echtelieden 
behoort. Bij niet nakoming door Jan van Bronckhorst van het onderhandse akkoord tussen hen gemaakt 
(geschreven door Annanisia, door beiden ondertekend en gezegeld, ook door de notaris met zijn zegels 
gecacheteerd) treedt scheiding van tafel en bed in, die nader in deze akte wordt uitgewerkt. Zo zal Van 
Bronckhorst haar ten opzichte van haar goederen moeten stellen in zodanige staet of weelde als die was 
toen zij trouwden en daarbij betalen de interest van haar kapitaal à vier procent, van de trouwdag af tot de 
dag dat hij het akoord te buiten gegaan mocht hebben. Mocht Annanisia het akkoord schenden, dan zal 
omgekeerd ook Jan van haar mogen scheiden van tafel en bed, indachtig de huwelijkse voorwaarden, 
waarbij ieder de toen ingebrachte goederen, alsook wat hen ondertussen was toebestorven, weer tot zich 
zal nemen. De winst of verlies gedurende het huwelijk zal gelijk worden gedeeld. Jan van Bronckhorst zal 
uit de eerste gerede goederen genieten de som van 6.000 gulden. Getuigen: Nicolaes de Craen en Jan de 
Craen, ‘als goede bekenden’. 

 
 

Notaris Jacob de Winter [nrs. 2278-2419  (1648-1701)] 
 
943.  [2278, fol. 77-77vo]: 25 juli 1650.  Notaris heeft zich op verzoek van Jacques de Klerck, 

koopman binnen deze stad, getransporteerd in het schip van schipper Frans Cornelisz Kous, liggende 
buiten de kaden dezer stad en heeft aan hem gedaan het volgende protest. Jacques de Klerck zegt dat hij 
op vrijdag l.l. gescheept heeft in het schip van Frans Cornelisz Kous, naar Dantzig, een baal Rijselse 
damast, die droog en in een goede staat was, maar heeft nu gemerkt dat het damast in het schip zo nat en 
slecht was geworden dat hij het niet kan leveren. Hij heeft daardoor schade geleden. Getuigen: Jacob 
Elias en Frans Leecker.  

 
 

Notaris Adriaen Lock: [nrs. 2163-2272 (1650-1680)] 
 
944.  [2191, pag. 248-249]: 12 aug. 1651.  Verklaring van Homme Jarich, stuurman, oud omtrent 34 

jaren, Olphert Sijmonsz, hoogbootsman, oud omtrent 32 jaren, en Aris Cornelisz, bootsgezel, oud omtrent 
20 jaar, allen in die kwaliteit recent gevaren met het schip De Jonge Tobias, daar schipper op is Pieter 
Ockes van Molqueren (Molkwerum), ten verzoeke van Jacques de Clercq, koopman alhier, dat zij 
geweest zijn naar Riga in Lijfland en dat aldaar is ingescheept door Harmen Becker de partij rogge om 
alhier aan de requirant te leveren, en dat zij op de terugweg heel hard, slecht en onstuimig weer hebben 
gehad en alhier gekomen, bij het uitladen hebben gezien dat enige matten waarop de rogge gelegen 
hadden door het harde weer gescheurd en in stukken waren geraakt, waardoor een gedeelte van de 
requirants rogge kwam op de weedas die daaronder gelegen was, welke daardoor beschadigd raakte. 

 
945.  [2191, pag. 797-798]: 24 nov. 1651.  Jacques de Clercq, zo voor hemzelf als zijn compagnie, 

Valerius Rover en Paulus Verrijn, mitsgaders Mattheus Onderwater, allen kooplieden dezer stad, hebben 
gemachtigd Philip Pietersz van Enckhuijsen, tegenwoordig zijnde te Dantzig, om aldaar te vorderen en 
ontvangen uit handen Jan Seller en Hans Bornet, kooplieden te Dantzich, wegens het contract dat zij 
Seller en Bornet voor rekening van hen comparanten in het jaar 1647 opgericht hebben voor het leveren 
van pot- en weedas, maar in gebreke waren gebleven. 

 
946.  [2191, pag. 892]: 11 dec. 1651. Jacques de Clercq heeft gemachtigd Jacob van Zwieten, mede 

notaris alhier, om uit zijn naam te defenderen en vervolgen en waar te nemen de zaak en kwestie die door 
Jan Arentsz Krabbendam en Willem Jansz Steenwijck, is aangespannen tegen hem comparant voor de 
Hoge Raad van Holland en ten dien einde te compareren voor de heer Mr. Jacop Schotte, raad in de 
voors. Hoge Raad als commissaris in deze, etc. 
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947.  [2916, pag. 48]: 14 jan. 1654. Notaris heeft zich ten verzoeke van Jacques de Clercq, als doende 
voor de heer Reijnolt Kelmer te Dantzig, getransporteerd aan het logement van Pieter de Vos de jonge, en 
omdat deze niet thuis was heeft hij exploit gedaan aan deszelfs hospita en aan deze geïnsinueerd als volgt. 

 De voorn. Jacques de Clercq zegt dat op gisteren bij de heren schepenen dezer stad afgedaan is het arrest 
dat ulieden Pieter de Vos de jonge gedaan had op de weedas, berustende onder hem insinuant en Adriaen 
Kieboom, toebehorende de heer Reijnolt Kelmer tot Dantzich en dat gij geïnsinueerde dit niettegen-
staande uw vervadert hebt de novu verbod te doen, dat deze as niet zal worden geleverd (en omdat hij 
insinuant daardoor deze as niet machtig kan worden, nadien de arbeiders dezelve niet willen leveren, noch 
de schuitvoerder laten volgen, dezelve weedas nochtans opgeslagen dient te worden om de schade en 
interesse dieraan geleden zouden kunnen worden), zo doet hij insinuant u geinsinueerde bij deze door mij 
notaris aanzeggen dat gij het verbod door u alsvoren gedaan zult hebben af te doen en zodanige order aan 
de arbeiders en schuitevoerder te stellen, zodat hij de gemelde weedas machtig kan worden. En bij 
gebreke blijven van dien stelt hij u aansprakelijk voor alle schade.  

 De hospita zal het aan De Vos doorgeven. 
 
 
 Notaris Mr. Pieter van Toll  [nrs. 2420 - 2429  (1649-1671)] 
 
948. [2420C. 259]: 27 december 1651.  Acte van compagnieschap tussen Lucas de Clercq en zijn 

zoon Pieter de Clercq, in handel in Oosterse weedas, voorts Oosterse en inlandse potas. 
 
 Comp. d’Eerbare Sr. Lucas de Clercq, coopman ter eenre, ende Pieter de Clercq, zyn zoon, alsoo door 

aangegaan huwelyck mondig geworden zynde, ter andere zyde, verclaerende met malcanderen gemaeckt 
en aengegaen te hebben Compagnie ende Maatschap in de handel van Oostersche weedassche, 
mitsgaders Oostersche ende Inlandsche potassche beneffens noch eerdere negotie waerinne zylieden 
zullen mogen verstaen,  In welcke voors. compagnie hy Lucas de Clercq twee gerechte derde. parten ende 
de voors. Pieter de Clercq het derde en resterende derde paert [herederen?] zal ende voorts op die 
naervolgende conditien ende voorwaerden.  

 
 Als Eerstelyck datter zullen gemaeckt werden nieuwe boecken in de welcke alleenlyck beschreven zullen 

werden de zaecken dese Compagnie raeckende ende geene andere ende dat toe deselve boecken yder van 
de voors. participanten t’allen tyden vry acces ende toeganck hebben zal. 

 
 Item dat deselve participanten heurl. captiael ende contant inde voors. compangie zullen moeten furneren 

in contante penningen omme daer uut de [gecochte?] goederen te [............?] 
 
 Item dat den voors. Lucas de Clercq syne woone anhouden zal tot Haerlem, omme den vercoop zoo 

aldaer als mede tot Amsterdam beneffens den voors. Pieter de Clercq te doen, zulcxs oock den incoop 
door haerbeyde ofte anders naer gelegentheyt sal geschieden tot gemeene best. 

 
 Ende belangende de huyselycke costen, daer onder begrepen tractamenten van de Calanten ende alles 

wat daeraen dependeert, deselve zullen by yeder van de voors. participanten apart ende voor zyn huys 
gedraegen werden, sonder deselve inde gemeenschap te brengen. 

 
 Aengaende Jacob Elyas de boekhouder, alzoo deselve een portie heeft inde potashandel, deselve portie 

zal inde twee voors. derde parten van hem Lucas de Clercq begrepen zyn, zulcx dat het selve derde part 
van de voors. Pieter de Clercq geentsints en zal tot schade [strecken ?] 

 
 Alle verdere oncosten zoo van vrachten, spycker, huysen ende anders sullen comen tot laste van de 

Compagnie ende pro rato gedragen werden. 
 
 Daer oft gebeurde dat de een van de voors. participanten den andere recommandeerde uut seeckere 

insichte aen eenige persoon geen goet te vercoopen, alsdan zal de andere gehouden wesen zulcx in acht 
te nemen ende naer te comen, ofte anders doende ende daerop schade te vallen, d’selve sal by de 
vercooper alleen geleden ende gedragen moeten werden ende aende andere compagnon goet gedaen den 
pryse als d’selve goederen mochten vercoft zyn. 

 
 Voorts zoo zullen de voors. participanten malcanderen alle maenden over seynde [extract ?] uutte 

gemeene boecken soo by elcanderen oock alsoo aengeteyckent ende geregistreert te werden ende alle 
Jaeren malcanderen geven formele Reeckening ende de boecken absolutelyck sluyten ten eynde de staet 
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alzoo [....?] gemaeckt zynde, tot continuatie van de volgende jaer dies te beter zal kunnen werden 
geresolveert. 

 
 In gevalle by slot van Reeckening mochte bevonden werden dat d’een van haer participanten aende ander 

mochte in t’verschil zyn, in zoodanige gelegentheyt zal daervan interest betaelt worden tegens 5 % ende 
zoo van jaer op jaer opgereeckent werden ende die bevonden zal werden het minste daer in te hebben zal 
gehouden wesen de capitale gelden te maecken, ofte die bevonden wert het minste daerin te hebben sal 
vrystaen zyn overige [gelden ?} uyt te nemen ofte in te laeten mits [geind...] als boven. 

 Oock zullen mede de voors. participanten gehouden zyn pertinente aanwyzinge te doen van de ontfangen 
goederen waer d’selve mochte wysen wat by d’een ofte d’ander [ver....] wert, zal die geene schaede 
moeten draegen daeronder vermist wert. 

 
 Is verders geconditioneert dat dese Compagnie int reguard van de voors. Lucas de Clercq zal duijren de 

tydt van vijff achtereenvolgende naercomende Jaeren, beginnende [niet ingevuld], doch dat de voors. 
Pieter de Clercq zal niet gehouden zyn de voors. vijff jaeren uut te continueren, maer vermogen naer [wel  
......] uyt te selve te scheyden ofte voorts daerinne te volharden. 

 
 [Volgt nog een aantal bepalingen.  Het contract is slechts ondertekend door Lucas de Clercq en de twee 

getuigen: Tobias van den Wijngaerdt en Abraham de Craen64] 
 
 
 Notaris Jacob Hellerus  [nrs. 2481 - 2539  (1652-1692)] 
 
949. [  ]: 30 oktober 1680.  Joost de Volder en Joost Hooftman, voogden over Jacob van der 

Meersch, zoon van Geertruyd de Clercq, vrouw van Cornelis van der Meersch, dragen op aan Abraham 
Stockman, koopman te Amsterdam een graf te Westerkerk Z.z.221., staande op naam van Sara Davids, 
wed. Pieter de Clercq, aan Jacob van der Meersch ten deel gevallen bij scheiding nalatenschap Franchina 
Davids, laatst wed. Adam van Bergh. (not. P. Baes, Haarlem 31 maart 1680). 

 
950. [  ]: 5 november 1680.   Akte m.b.t. zelfde kwestie als hierboven. 
 
 
 Notaris Cornelis de Grijp  [nrs. 2505 - 2610 (1653 -1674 )] 
 
951. [2576. 46]: 19 maart 1660.  Jacques Verbeeck, koopman te Utrecht, tegenwoordig alhier, 

machtigt Willem van Ghaesel, om uit zijn naam te vorderen van Jacques de Clercq, koopman alhier en te 
verzoeken behoorlijke rekening, bewijs en reliqua van een som van ƒ 3.000, met alle vruchten, baten, etc., 
als De Clercq in het jaar 1648 heeft ontvangen. 

 
952. [2577. 124]: 24 augustus 1661.  Notaris heeft zich ten verzoeke van Willem van Gaesel, als 

gemachtigde van Jacob Verbeeck, vervoegd naar het logement en aan de persoon van Jacques de Clercq, 
zijnde in de Haringpakkerij, in De Witte Voet, ten huize van Jan van der Muelen, en heeft gedaan de 
volgende insinuatie: 

 Willem van Gaesel, in kwaliteit voornoemd, doet u insinueren [...] hoe dat ghy op den 16 deser in de 
herberghe ghenaamt Emaus achter d’Oude kerk wesende ghy geassisteert met Sr. Adriaan van der 
Mersch, koopman te Haarlem ende ulieder boekhouder Joost de Volder voor de ghoede mannen Srs. 
Nicolaas Outgers en Jan Francisco Roemer mondelingh sijt geaccordeert ende overeengekomen met 
Jacob Verbeeck voorn. (sijnde de selve geassisteert met hem insinuant) omme de differentien ende 
verschillen welcke tusschen u geïnsinueerde en gemelte Jacob Verbeeck sijn gevallen over seekere drie 
duisent guldens capitaal door gedagte Verbeeck aan u geïnsinueerde anno 1648 toe gestelt omme onder u 
te herideeren in de negotie van pot- en weedassche mitsgaders over ‘t geene daarvan dependeert te 
verblijven by compromis aen de arbitrage en uytsprake van twee advocaten en twee koopluyden, daer toe 
op den 18e dito voors. te nomineren ende dat onder vrijwillige condemnatie van de Hoge Rade in 
Hollant, van welcke mondelinge accoort [...] ghy in gebreke blijft, ende ten overstaen van gemelte goede 

 
64 Tobias Govertsz van den Wijngaerdt (1587-1669) was een aanzienlijk orthodox leraar van de Vlaamse gemeente in Amsterdam. 
Met Samuel Apostool leidde hij de oppositie tegen Galenus Abrahamsz de Haan, waarna zij zich in 1664 uit de gemeente ‘by het 
Lam’ terugtrokken en een nieuwe gemeente, genaamd ‘De Zon’ oprichtten. Abraham de Craen was diaken geweest bij het Lam, van 
1623 tot 1632; bij het huwelijk van Pieter de Clercq met Anna Nisia Hugaert, in januari 1652, trad hij op als Anna Nisia’s voogd. 
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mannen op den 19en in de voorgemelte herberg gheweygert hebt het voors. compromis op te rigten en te 
tekenen. Daarom wordt De Clercq daar nogmaals toe verzocht. 

 
953. [2577. 131]: 17 september 1661.  Notaris heeft zich ten verzoeke van Willem Ghaesel, als 

gemachtigde van Jacob Verbeeck, vervoegd aan het adres van Jacques de Clercq en gedaan de volgende 
presentatie en protestatie: Willem van Ghaesel [...] doet aan u Jacques de Clercq door ons notaris en 
getuigen aan presenteren (also hem ter kennisse is gekomen als dat ghy tot uw advocaten, om in uw 
questie tusschen u en hem in de gemelte qualiteit openstaande, te gebruiken, hebt genomen de heren en 
mrs. Cornelis Hop65 en Jacob de Lamine, advocaten), dat hij bereydt willigh en wel te vreeden is om alle 
de tusschen u.l. openstaande questien ende verschillen aan de selve uwe beyde advocaten en dan nogh 
den advocaat Mr. Abraham Bekker te submitteeren en te verblijven en voor haar een soodaanige 
compromis op te rigten, als hy voor desen door mij notario en sekere getuigen aan u heeft gedaan, 
versoeckende noghmaals aan u ghy t’selve mede gelieft te doen. 

 
954. [2578. 17]: 31 januari 1662.  Jacob Verbeeck verklaart op 19 maart 1660 Willem van 

Ghaesel te hebben gemachtigd om te vorderen van Jacques de Clercq. Deze is echter inmiddels overleden, 
waarom Willem van Ghaesel nu van hem procuratie krijgt om te vorderen van diens erfgenamen. 

 
 
 Notaris Pieter van Buijtene [nrs. 2742 - 2799 (1655-1669 )] 
 
955. [2769. 275]: 16 mei 1664.   Jochum Jacobsz, oud omtrent 63 jaren, en Cornelis van 

Builaert, oud 38 jaar, beide kooplieden binnen deze stad, hebben op verzoek van Pieter de Clercq, 
koopman te Haarlem, verklaard waar te zijn dat zij getuigen op hun beider naam, als in compagnie 
doende, op 10 januari 1662 getekend en verzekerd hebben zekere somme van penningen aan Sr. Willem 
Jansz. Bruyne, medekoopman alhier, op het ..... koopmanschappen geladen in het schip [niet ingevuld], 
daar schipper op was Tamme Hermansz (?) van Vlieland, van Dantzich herwaarts komende, op de 24 
april daaropvolgende als wanneer zij tevooren al kennisse gekregen hadden dat het voors. schip en goed 
was verongelukt gebleven [niet goed te lezen] hebben voldaan en betaald. 

 
956. [2769. 465]: 13 juni 1664.   Willem van der Kindert, koopman binnen deze stad, 

machtigt Carel Frederick Attelmayer, zijn dienaar, om uit zijn naam te vorderen en ontvangen van een 
ieder van zijn comparants debiteuren in Zweden en elders. 

 
957. [2769. 468]: 13 juni 1664.   Comp Albert Backer, makelaar te Amsterdam, oud omtrent 

55 jaar; verklaart op verzoek van Sr. Pieter de Clercq, koopman te Haarlem, waar te zijn dat hij getuige 
als makelaar door order en last van schipper Willem Willemsz. Beth (?) van Vlieland, op 11 januari 1662 
getekend heeft door Sr. Thomas de Swaen, koopman alhier, de somme van 200 guldens op het [casken?] 
van het schip daar schipper op was Tamme Hermans (?) van Vlieland, uit de Sont tot deze stad 
Amsterdam toe [...] en dat daarna tijding was gekomen dat het voorn. schip met volk en al was 
verongelukt en gebleven, hij getuige voor rekening van de gemelde schipper Willem Willemsz. Beth de 
getekende som tot genoegen van de gemelde Thomas de Swaen heeft ontvangen. 

 
 
 Notaris Juriaen de Vos [nrs. 2964 - 2975 (1657-1676)] 
 
958. [2971. 844 ]: 31 december 1670.  Comp. Jan van Bronkhorst, koopman binnen deze stad, als 

getrouwd en in huwelijk hebbende d’eerbare Anna Nisia Hugaert, gewezen weduwe van Pieter de Clercq, 
in zijn leven koopman te Haarlem. Geeft volmacht aan Nicolaes de Kraan, medekoopman binnen deze 
stad, om uit zijn naam met Sr. Joost Hooftman te rekenen, effenen en liquideren, wegens zodanig accoord 
en contract van compagnie, als zijn voorn. huisvrouw en de voorn. Joost Hooftman voor de tijd van drie 
achtereenvolgende jaren, hetwelk morgen zal expireren, tesamen hebben opgericht en zijn aangegaan. 
Bovendien machtiging om verder op te treden, mocht Hooftman niet accoord gaan. 

 
 

 
65 De advocaat Mr. Cornelis Hop (1620-1704) was later pensionaris van Amsterdam (1666), raadsheer in de Hoge Raad van 
Holland, Zeeland en Westfriesland (1675) en Gedeputeerde ten Velde (1672). Hij was reeds luitenant (1653) en werd in 1661 
kapitein der Amsterdamse Burgerij. Zijn eerste vrouw was Anthonia Cloeck, hij hetrouwde met Anna Pers. Zijn jong gestorven broer 
Jan Jacobsz Hop (1617-1639) was door zijn huwelijk met Susanna Moens verzwagerd aan Jacques de Clercq. 
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 Notaris Jan Cramer  [nrs. 3093 - 3097 (1659-1663)] 
 
959. [3095. 175]: 23, 24 en 26 juli 1660.  De kooplieden Theunis Claes van Graft, Daniël en Idam 

Bernart, Willem van der Kindert, Paulus Biller, Joannes Bailli, Jacob Clouck en Isaac Passavant verklaren 
dat weinig tijd geleden van Dantzig, met het schip De Star, schipper Gerrit Janssoon, van Amsterdam, 
zekere hun toebehorende, gespecificeerde, goederen zijn gekomen. Van Willem van der Kindert: 50 ton 
Cassoepse as en een vat garen, tezamen waard ƒ 125. De goederen zijn echter door andere kooplieden 
gearresteerd. [zie ook verschillende volgende akten, t/m 188]. 

 
960. [3095. 278]: 4 oktober 1661.  Willem van Ghaesel, gemachtigde van Jacob Verbeeck, 

koopman te Utrecht, ter ene, en Jacques de Clercq ter andere zijde, verklaren dat tussen hen een kwestie is 
ontstaan. Om de situatie op te lossen zijn arbiters aangesteld en de comparanten beloven zich te voegen 
naar hun beslissing. 

 
 
 Notaris Henrick Outgers  [nrs. 3186 - 3407 (1663-1707)] 
 
961. [3320. 51]: 16 oktober 1693.  Pieter de Clercq en Egbert Thesingh stellen zich borg als 

principalen, voor de goede levering van alle zodanige goederen en koopmanschappen als uit het gestrande 
kreyerschip (?) De Santa Margaretha, van Stockholm komende, omgeslagen voor de kusten van Vlieland 
en Terschelling, zijn gesalveert en door de heren rentmeesters en drossaarts van de voorn. eilanden, of 
deszelfs gecommitteerden, werden geleverd. 

 
962. [3324. 197]: 7 december 1694.  Authorisatie door de geïnteresseerden in de lading ijzer en 

koper, geborgen en gevist uit het schip De Arche Noë, schipper Charsten Stockman, op Vlieland aan de 
grond geraakt, aan Jan Pels & Sonen en Trip & Van de Velde. Onder de geïnteresseerden: Pieter de 
Clercq, voor Paulus Dobberich. [zie ook nrs. 206, 231, 241 en 249]. 

 
963. [3356. 72]: 8 augustus 1702.  Pieter de Clercq machtigt zeker persoon in Haarlem om de 

reparatie van de boedel van Claes en Dirck Stroffel te ontvangen; in de volgende acten komen deze 
debiteuren (en hun crediteuren) nog enkele malen voor. 

 
964. [3359. ---]: 25 juni 1703.   Pieter de Clercq substitueert op Copijn en Terivé te 

Middelburg, als gemachtigde van de gezamenlijke reders van De Propheet (akte Stockholm 22 mei j.l.). 
 
965. [3364. 76]: 30 september 1704.  Compromis tussen Pieter de Clercq en Mattheus Chitty & 

Hughes St. Quentin, mitsgaders Jacob Murison, als last en procuratie hebbende van Francis Collins & 
Randolph Knipe, kooplieden te Londen. Partijen verklaren dat de heren Pieter de Clercq enerzijds en 
Collins & Knipe anderzijds enige pretentiën over en weer hadden, aangaande het schip De Vergulde Son, 
van Nerva, gevoerd geweest door schipper Jan Jotjes, en deszelfs cargasoen, waarover zij niet konden 
overeenkomen. Ter voorkoming van verdere kwesties besluiten zij te compromiteren en te verblijven naar 
het oordeel van de arbiters, de heren Matthijs Maten en Willem van Laar, kooplieden alhier. [Met de 
Engelse procuratie ingebonden]. 

 
966. [3368. 142]: 23 nov. 1705.  Pieter de Clercq machtigt in blanco naar Bordeaux wegens Jacob 

Hunnelven (?), tot vordering van een wissel ad 433 1/3 livres. 
 
 
 Notaris Philips Engelbrecht [nrs. 3408 - 3413 (1663-1666)] 
 
967. [3410. 151]: 25 maart 1666.  Pieter de Clerck, koopman tot Haarlem, honoreert voor ter 

eere en voor rekening van de trekker een wissel ad £ 300 Vl., Dantzig, door Abraham Gerarts 
geprotesteerd tegen Willem van der Kindert (die niet thuis was).   

 
 
 Notaris Salomon van der Sluijs [nrs. 3510 - 3570 (1665-1679)] 
 
968. [3555. 370-370v]: 26 nov. 1678.   Comp. de eerbare Juffr. Anna Nisa Hugaert weduwe van 

zal. Pieter de Klerck, wonende tot Haerlem, out omtrent 46 jaren, en verclaerde ten versoeken van de 
dienaren van de mennoniste gemeente van de Kleene Zon in de Princestraet alhier, hoe waer is dat 
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Grietie Jans van de Ende weduwe was van Jan Jansz vlotschuijtvoerder, overleden op ’t Oude Franse 
padt in de Kuijpersgang alhier, kort voor haer dood haer attestante heeft geschreven om eens over te 
komen, ten eijnde zij haer its belaste mogten dat haer wille was, waerop sij attestante hier bij de 
voornoemde Grietje Jans t’haren huijse gekomen zijnde, haer vroegde wat haer believen was, als 
wanneer sij de attestante versogte en ernstelijk belaste te doen en volbrengen dese hare uijterste wille 
namentlijk dat er honderd guldens uijt haer boedel gegeven mogte worden aende voorss gemeente van de 
Kleene Zon, dat ook de attestante, zoveel in haer was, beloofde te willen volbrengen hetwelk belast en 
bevolen is twee dagen voor dat dezelve Grietje Jans quam te sterven, en dewijle sulx waer en inderdaat 
alsoo voorgevallen mitsgaders aen haer belast is, zoo presenteerde sij attestante ’tselve t’allentijde nader 
te bevestigen. 

 
 
 Notaris Abraham van den Ende [nrs. 3659-3676 (1666-1703)] 
 
969.  [3669, fol. 324vo-325]: 1 sept. 1674. Notaris heeft zich ten verzoeke van Jan van Bronckhorst 

vervoegd ten huize van de wed. van Abraham de Craen, alwaar Anna Nisia Hugaerts ordinaris binnen 
deze stad haar verblijf is houdende, en deed aldaar aan dezelve wed. de Craen, vermits de voorn. Anna 
Nisia Hugaerts gezegd werd niet thuis te zijn, de volgende insinuatie. 

 De insinuant zegt dat hij u Annanisia Hugaerts te meermalen nu aangezegd en genotificeerd heeft, dat de 
penningen zoo hij in conformitie van de uitspraeke van goede mannen aan u heeft te betalen, alvoor lang 
zijn gereed gew..? ende ledig hebben gelegen doch dat hij ook verwacht had, dat gij geinsinueerde aan 
uwen zijde mede zoude hebben voldaen ende geeffectueerd hetgene u achtervolgende de voorscr. 
uutspraek incumbeerde  .. namentlijk dat hij insinuant met uw(?) daeden ontheft gelibereert ende bevrijt 
magh zijn niet alleen van de koop van drie, maar van ses erven(?), soo tot Haerlem, waer [doorgestreept] 
u zijn gekogt, mitsgaders van de belofte zoo hij insinuant bij acte voor de notaris Loosdregt van dato 10 
julij 1671 heeft gedaen, ende dan voorts den recepissen van den capitale leeninghe ... 200 pen.(?) 
[ingevoegd: ..(?) soo hier als Haerlem] an hem insinuant werden getransporteert, Ende aengesien zulx 
tot noch toe niet en es geschiet, ende gij u zelven te doen in gebreeke blijft, soo heeft hij insinuant u 
geïnsinueert daer opt wel expresselijck willen versoeken de voorscr. voldoening ende naekooming van 
uwen zijde met offres ende presentatie, van eleco(?), en houden eenige de minste(?) wissel daerneffens 
oock de gerequireerde penningen uut te keeren, protesteerende wel expresselijk hier .... u genoegsaem 
devoir ende voorts u allen 't gunt hij hem oft vermag te protesteeren, waerop de voorn. weduwe de Craen 
antwoorden, dat zij versogt copie. 

 
970.  [3669, fol. 329vo-330]: 6 sept. 1674.   Notaris heeft zich op verzoek van Jan van Bronckhorst 

vervoegd bij het huis van de weduwe van Abraham de Craen, alwaar Annanisia Hugaerts haer verblijf is 
houdende, en vermits werd gezegd dat juffr. Bronckhorst niet thuis was, deed de notaris de volgende 
protestatie. 

 De insinuant zegt, dat gij Annanisia Hugaerts tot noch toe in gebreke zijnde gebleven aan uw zijde het 
effect na de uutspraeke de insinuant te laten genieten daer benefens ook hebt gemanqueert opt uutgaen 
van de vacantien te hooft de comparitie waer te neemen na uw devoir te doceeren(?) niet tegenstaende de 
insinuant an zijnen zijde in alles gereet is geweest ende selfs paraet om ...? te  ....? waarover hij insinuant 
mitsdien wel uijtdrukkelyk es protesteerdende sonder dit dat hij verstaet en eenige interest ....? naer zoo 
veel offres gehouden te zijn ende verders u geinsinueerde als noch de voorige presentatie ende offers 
vernieuwende, gelijk hij insinuant daer beneffens als noch datelijk de effecten voldoening ....? versoekt bij 
deze, waerop de voorn. wed. de Craen versogt copie. 

 
971.  [3669, fol. 343]: 14 sept. 1674.  Anna Nisia Hugaerts, gesepareerde huisvrouw van Jan van 

Bronkhorst, de notaris wel bekend, verklaarde ingevolge van de uitspraak van de heren Paulus Verrijn, 
Leendert van Beek en Joannes Hooft, in dato 19 juni 1674 gedaan, en de condemnatie en executoriën van 
de Hoge Raad daar op gevolgd, van Jan van Bronkhorst tot haar volkomen genoegen ontvangen te hebben 
de som van 10.807,16.4 guldens over kapitaal, mitsgaders over interessen, breder bij de voorn. uitspraak 
gemeld, gelijk mede de comparanten nog verklaren van ende wegens alle vereerde en andere punten in de 
voors. uitspraak nader geëxpresseerd volkomen gecontenteert te sijn, sonder eenige actie die aengaende 
ten laste van de voorn. Jan van Bronckhorst en sijn broeder Dr. Hendrick van Bronkhorst als borge open 
te houden off te reserveren, direct off indirect in eenige manieren, blijvende niettemin soo wel sij 
comparante als Jan van Bronckorst in haer geheel en ongeprejudicieert in de ontrent het recht soo haer 
resp.... volgens de voors. uitspraek soude moghen competeren wegens 'tgunt in tijden en wijlen sal komen 
te blijken bij de een voor of aan wegen van der ontfangen, ende niet in rekeninge verantwoort te sijn, ende 
specialijck sij comparante nog daer en boven [in marge: ....] voor 't geval haer wegens de timmeragie van 
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de huysen, gevallene onkosten in de huijshoudinge [in marge: ende andere lasten 't zij obligatien bij 
leven(?) met hare man of anderssints geteijkent, voor den accoort in dato 10 febr. 1673 gemaakt] volgens 
de voors. uitspraek is competerende off geadjudiceert sal werden, belovende dese gestand te doen. 

 
 Op los ingebonden blaadje:  
 ‘Ick ondergescr. bekenne midts deser ontfangen te hebben van Jan van Bronchorst het porselijn ende 

stoelen mij volgens uijtspraak van de heren goede manne toegewesen, mogende lijden dat de quitantie 
onder procureur van den Ende berustende aan dito Bronchorst wert behandigt, 20 febr. 1675.’ 

 Ondertekend: Anna niesia Hugaert   
 
972.  [3669, fol. 344]: 15 sept. 1674.  ‘Alsoo wegens van der voldoeninge van d'uutspraeke bij goede 

mannen in der saecke van Jan van Bronkhorst ende zijn huijsvrouw Anna Nisia Hugaerts gedaen, 
verscheijde proceduren waren geëntameert, bij de gemelde Annanisia, daerop(?) de betalinge verdekert(?) 
en weder different ontstaen nu u te veresen was, soo verclaren de gemelde Annanisia Hugaerts ter ene 
ende Jan van Bronkhorst voor hem en zijn broeder Hendrik van Bronkhorst ter andere zijde, hunne 
voorscr. differentiën alingh(?) ende al off, ende voor hoe .... hij Jan van Bronckhorst ende zijn broeder in 
de voors. kosten gehouden zoude mogen zijn te submitteren ende te verblijven an de decisie ende 
uitspraeke van de Hr. Mr. Jacob de la Mine ende Nic. Listing advocaten om hoe zelve aff te doen ende te 
termineren, zoo zij naer regt reden ende billykheijt zellen ... verslaen te behooren, met macht .... in derde 
te arriveeren(?) ende wijders tegen de defaillant, die tweemael vierentwintich uren te vooren 
gewaerschouwt zal zijn te procedeeren, bij default ende voor't proffijt van 't derde default regt en 
uutspraeke te doen, reguaert(?) op 't gealligeerde ende geproduceerde van de .....? comparerende partijen 
allen buijten de kosten van de aengestelde comparitie, daer en de gebriekig telkens zal koomen te 
vervallen, beloovende der zelven uijtspraeke te achtervolgen ende na te koomen onder renunicatie van 
reductie, relieff ende alle anderen exceptien ... regte de vooscr. uijtspraeke eenigsints contrarieerende.' 

 
 
 Notaris Adriaan van Santen [nrs. 3764 - 3876 (1667-1697)] 
 
973. [3846B. 146]: 22 oktober 1692.  N.N. en Jacob Lou (?), kooplieden alhier, stellen tot borgen 

als principalen voor schipper Cornelis Crijnsoon Root: Anthonie Block en Pieter de Clercq, wegens het 
arrest dat de voornoemde schipper op 18 dezer heeft laten doen op zeker schip, liggende voor de werf van 
Jochem Looman, meester scheepstimmerman op ‘t Bickerseiland. (zie t.a.p.; dit protocol is zwaar 
beschadigd en veel akten zijn aan de bovenranden slechts gedeeltelijk te lezen) 

 
 
 Notaris Mr. Nicolaes Brouwer  [nrs. 3927 - 3997(1668-1724)] 
 
974. [3936. 422-425]: 4 maart 1678.   Inventaris en specificatie van de nagelaten goederen en 

effecten van wijlen Grietje van den Ende, wed. van Jan Jansz., schuitvoerder, […] beschreven ter kamere 
daarin de overledene is gestorven, zijnde op het Oude Franse Pad, op het verzoek en aangeven van Anna 
Nisia Hugaert. 

 
975. [3936. 651]: 30 juli 1678.    Attestatie ten verzoeke van Jan Jansz., vlotschuitvoerder, door Anna 

Nisia Hugaert, 45 jr., won. te Haarlem, Hester Andries, wed. van Claes Jansz., oud 44 jaren, wonende op 
het Franse Padt in de Akerslotergang, en Marritge Rijnders, wed. van Tjerd West, oud 36 jaren, wonende 
in de Rijkekuijpers(?)gang alhier, over een zekere som van 400 guldens die de requirant schuldig was aan 
wijlen Grietje Jans van den Ende. 

 
976. [3952. 420]: 16 mei 1686.   Testament Pieter de Clercq en Cornelia Block. Herroepen huwelijks 

voorwaarden bij notaris D. van de Groe. Als de testateur kinderloos overlijdt dan aan zijn broer Jacques 
de Clercq een lapis besoar kelk met een zilveren vergulden voet en al zijn gedrukte boeken. Als de 
testatrice kinderloos overlijdt: aan haar zuster Sara Blok al haar klederen, en aan haar broer Laurens 
Block de somma van 1.000 car.gld. eens en aan Susanna 500 car.gls.  Voorts nog een bepaling terzake 
van de goederen haar aangekomen bij erfenis van haar oom Abraham van Lennep. 
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 Notaris Dirk van de Groe  [nrs. 4073 - 4279  (1670-1720)] 
 
977. [4096]: 31 mei 1681.  Inventaris nagelaten goederen van Laurens Block zaliger, gehuwd 

geweest met Geertruyd Hartgens, op aangeven van Pieter Block, voogd over de kinderen. 
 In het boven comptoir, o.a: een schiltpadde kokertje met eenige potgelt zijnde de spaarpodt van Laurens 

Block, soon van den overledene; en een dito met eenigh potgelt zijnde de spaerpot van Cornelia Block, 
dogter van de overledene; alsook een doosje potgelt voor Sara Block. 

 Volgt den Imboel ende huijsraedt: 
 Int voorhuijs; In de binnenkamer (w.o. twee getekende conterfeytseltjens à 4 gulden, een conterfeijtsel 

van een kindt à fl. 2,-); In de gang [w.o. een oud schilderij met een kaart à 1 gld.]; int stoofje; in de 
lantaren; op het pretkamertje; op de kinderkamer [w.o. drie schilderijtjes à 2 gld.]; op de kamer boven de 
kinderkamer [o.a. een schilderij en kaart, vier schilderijtjes]; op de groene kamer; in de beste kamer [o.a. 
twee schilderijtjes en vier kleintjes, twee kleijne lantschapjes, een groot landschap, noch twee kleijne 
lantschapjes, nog een groot landtschap, een schilderijtje met een geruijt vatje?, twee globen]; vuil liwaet; 
silverwerck [w.o. twaalf silvere lepels en een dito eijerlepeltje en een commetje met ooren, vereeringe van 
de dogter Cornelia Block (ook voor de andere kinderen), twee silveren en gulden kelcken met een 
houdecksel, sijnde voor Cornelia en Laurens Block vereert; een schilderijtje op een silvere plaetje 
gesmeden] 

 
978. [4116. 634]: 27 augustus 1685.  Huwelijkse voorwaarden Pieter de Clercq en Cornelia 

Block. 
 
979. [4118. 638]: 27 december 1685.  Comp. Pieter Pietersz Block, koopman te Amsterdam en 

voogd over Juffr. Cornelia Block; transporteert aan Pieter de Clercq, getrouwd hebbende voorn. Cornelia 
Block, dochter van wijlen Laurens Block, de som van ƒ 5.911.05.8, spruitende ter zake ende over rest van 
penningen bij hem comparant in qualiteit voors., voor reeckening van de voors. Cornelia Block ontfangen 
nopens de boedel van voorn. Laurens Block. [..], belovende de gemelte Capitale somme aan de voors. 
heer de Clercq in qualiteit voors. af te wettelycke thoonder deeses te voldoen en wel in voege als volgt, 
namentlijk ƒ 1.1911.05.8 op half maij 1686 en de resterende ƒ 4.000 over twaalf maanden daaraen, 
metter Interesse vandien tegens vier ten hondert int Jaer [...] 

 
980. [4136. 564]: 23 december 1688.  Jacob en Jan van Lennep, kooplieden en executeurs van het 

testament van wijlen Abraham van Lennep hebben gemachtigd Pieter de Clercq, nomine uxoris, mede 
Erfgenaem van de voors. Abraham van Lennep66 zaliger, omme alle de saecken en affairen het voors. 
sterfhuys ofte den boedel van Abraham van Lennep rakende op ende jegens een yegelyk ende te 
defenderen en volgen en waer te nemen, item van eenen yegelyck debiteuren waer en op wat plaetsen 
deselve oock mogen woonen, zoo binnen als buyten lants, te innen, vorderen en te ontfangen alle het 
geene deselven aan de voors. boedel in eeniger manieren schuldig sijn [...]. 

 
981. [4139. 98]: 13 mei 1689.  Comp. [...] d’heer Pieter de Clercq, nomine uxor, mede Erfgenaem 

van Abraham van Lennip, zaliger, uit crachte van de clausule van substitie op hem gepasseert [...], en 
machtigt bij desen Sr. Gillis Barentsz Cloeck, coopman in Moscovië, omme uyt zijn comparants naem en 
van synent wege in qualiteit voors. te innen, vorderen en ontvangen van Wighman Frij alle het geene 
deselve aen de boedel ofte het sterfhuys van de voors. Abraham van Lennep zaliger eenigsints schuldig is. 
[...] 

 
982. [4158. 565]: 21 oktober 1692.  Insinuatie, op verzoek van Pieter de Clercq en Anthonio 

Block, betreffende het schip De Hoop dat zij hadden gekocht en klaar hadden gemaakt voor een reis naar 
Bilbao, maar dat is gearresteerd door een vroegere schipper, die het eigendom van het schip claimt.  

 
 Op huyden den 21 October 1692 hebbe ick notaris D. van de Groe [...], in presentie van de nabeschreven 

getuygen, my ten versoecke van de heren Pieter de Clercq en Anthonio Block, cooplieden alhier binnen 
deser stede gevonden en getransporteert bij [..] de persoonen van de heren Pieter van Veen, 

 
66 Abraham van Lennep (1627-1678) stierf ongehuwd, zodat zijn nalatenschap werd verdeeld onder zijn broers Jan en Jacob en de 
kinderen van zijn al eerder overleden zuster Elizabeth van Lennep (1626-1670), w.o. Cornelia Block, getrouwd met Pieter de Clercq. 
Abraham van Lennep bezat een belangrijke kunstverzameling; verschillende tekeningen had hij verworven uit de wereldberoemde 
collectie van Thomas Howard, graaf van Arundel. Hij heeft zich laten portretteren door Wallerand Vaillant. Zie S.A.C. Dudok van 
Heel, ‘De kunstverzameling van Van Lennep met de tekeningen van de Graaf van Arundel’ in: Jaarboek Amstelodamum LXVII 
(1975) 137-148. 
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medecoopman alhier en Carel Coutant, gewesen schipper op ‘t schip De Hoop en deselve geinsinueert en 
aengedient ‘t geene volcht, 

 De voors. Insinuanten seggen dat sij het gemelte schip met de gereetschapen en toebehooren vandien 
hebben gecocht en dat sy het selve oock hebben betaelt, mitsgaders dat het gemelte schip met de 
gereetschappen en toebehooren deszelfs door u geïnsinueerde Coutant opgedragen en quitgescholden is 
an de Insinuanten onder borgtocht mede van u geïnsinueerde Pieter van Veen, volgens de Transporte 
daervan gepasseert voor mij notaris en seeckere getuygen in dato de 9 September jongstleden, Ende 
alsoo ‘t gemelte schip leggende voor de stadt is gearresteerd door Cornelis Quirijns Root, die voor de sij 
het selve schip heeft gevoert, sustinerende dat het syn eygen schip is, waer door de Insinuanten belet wert 
dat sy het selve niet connen versenden nae Bilbao, waernaetoe hetselve is gedestineert en alreede 
gekielhaelt en bequaem gemaekt mitsgaders verder sulveren geequipeert en reysvaerdich gemaeckt. Soo 
doen sy Insinuanten aen uwe geïnsinueerden bij dese door mijndts versoecken dat gy metten eersten en 
sonder eenigh versuijm het selve arrest zult afdoen op dat sy daerdoor in hunne reyse niet verder 
verhindert, ende bij fout, weygering ofte uytstel van t selve te doen, soo protesteren sy Insinuanten van tijt 
versuijm, costschade en interesse alreede gehadt, gedaen en geleden en noch te hebben, doen en lijden en 
spetialyck oock van die geene die sy soo van gereyt werden verstelt, daerdoor oock sullen [....?] te lijden 
[....?]. alle het geene sy verders naer recht te protesteren hebben. 

 Waerop de voorn. geïnsinueerden seyden dat sy hoorden en sagen, allen oprecht gedaen [...] 
 
983. [4158. ---]: 5 november 1692.  Pieter de Clercq en Anthoni Block machtigen ad lites de 

heer Regnerus Stapel, procureur voor de Ed. Achtbare Gerechte deser Stadt om de kwestie waar te 
nemen die zij hebben uitstaan tegen Cornelis Quirijns Root, aangaande het schip De Hoop. 

 
984. [4172. 585]: 10 mei 1695.   Acte van voogdij van de heer Jan van Lennep op Abraham 

Jacobsz de Vries [= Fries] en Pieter de Clercq. 
 
985. [4180. 399]: 24 oktober 1697.  Verklaring door Pieter de Clercq, betreffende een wissel, 

door Joan Coenraad Dobberich, koopman en burger van Stockholm, op 9 oktober 1696 getrokken uit 
Bordeaux, ten laste van Pieter Roelofs de Leeuw, groot 1.350 kronen à 91¾ groot per kroon, te betalen 
aan order van Gerrit van der Hagen, die, omdat de betaling niet door De Leeuw is gedaan, is gedaan door 
De Clercq zelf. 

 
986. [4180. 403]: 24 oktober 1697.  Verklaring voor Pieter de Clercq over een door hem tot 

Sardam [= Zaandam] gebouwd nieuw tweedeks fluitschip, De Vergulde Regenboog genaamd. 
 
 Comp. dhr. Pieter de Clercq, heeft [...] getuygt ende verclaert ende geattesteert hoe waer is dat hij 

Comparant op den 27 februari anno 1694 tot Sardam gecocht heeft van de timmerman Dirck oude Jan, 
een nieuw tweedeck fluytschip dat genaemt geworden is De Vergulde Reegenboog, en gevoert door 
schipper Jochem Coninck, ende dat hij Comparant hetzelve schip gecocht heeft onder ende op het 
aanschrijven van de heeren Claes Albrechts ende Coenraad Dobberich, coopluyden ende burgers tot 
Stockholm in Sweeden, ende dat oock de gemelte heeren Albrechts & Dobberich beneffens de heeren. 
Elias Volberch, Pieter Colvin, Svin Calstein en Peter Borghen waert medecooper ende burgers tot 
Stockholm voors., hem comparant de gelden tot betalinghe van het gemelte schip ende desselfs 
gereetschappen, equipage als anderssints hebben geremiteert ende besorcht, gelijck hij Comparant oock 
met haar gelden alle hetselve heeft betaelt, sulcx dat de bovengemelte ses persoonen van den beginne aen 
Reeders ende eygenaers van ‘t gemelte schip ende desselfs toebehooren sijn geweest ende geene andere, 
nochte heeft hij Comparant selfs ook geene de alderminste eygendom portie of gedeelte of indirectelijk 
sulx dat de gemelte ses persoonen als alleen eygenaars daervan, daermede hebben mogen doen ende 
daermede handelen nae hun believen ende welgevallen [...]. 

 
987. [4180. 793]: 30 december 1697.  Vergelijkbare verklaring van Pieter de Clercq, in zelfde 

zaak als boven, ten verzoeke van de eigenaars van het schip De Gouden Regenboogh, dat hij getuige De 
Clercq, bij het bij gelegenheid van het ongeluk van dit schip, dat in december 1693 was komen te blijven 
in het Vlie, doch waarvan het merendeel der gereedschappen, als ankers, zeilen, touwen, als andere, 
geborgen waren, order heeft gekregen van Stockholm van de heren Dobberich en Albrechts, kooplieden 
en burgers aldaar, in hun brieven dd. 6 januari en 17 januari 1694, ten einde dat hij getuige de schipper 
zou assisteren om weer een nieuw schip voor deze te laten kopen of doen timmeren, dat bekwaam zou 
zijn om het geborgen gereedschap voor te gebruiken, voor rekening van de gezamenlijke reders, benevens 
de schipper, die zelf 1/8e part toebehoorde, en die allen burgers van Stockholm zijn. Dientengevolge heeft 
hij getuige met de schipper op 17 februari 1694 gekocht van ene Dirck oude Jan, scheepstimmerman te 



Stadsarchief Amsterdam 

- 243 - 

Sardam, een nieuw schip, lang 104¾ voet, wijd 25 voet en 4 duim, hol 11½ voet, met een dek van circa 6 
voet, alle Amsterdamse voet, dus groot circa 130 lasten, welk schip in de maand mei daarna is uitgehaald 
en eveneens genaamd De Gouden Regenboogh, waarvan de schipper Coninck bezit heeft genomen. 
Kosten: ƒ 16.600, welk bedrag door de reders aan hem getuige, met een provisie van 1½ % is betaald. 
[met daaronder uiteengezet de betaalde bedragen per reder]. 

 
988. [4183. 306]: 26 september 1698.  Ondergetekende reders van het schip Keyser Henricus, 

kapitein Hendrick Opmeer, hebben door Don Juan Domingo Saporito, koopman te Cadix, verkocht aan 
Thomas Telle het genoemde schip voor 20.000 stukken van achten, waarvan 10.000 stukken van achten 
zullen lopen op bodemarij tegen 18% opgeld naar Vera Cruz en terug Cadix.  Moest geregeld worden 
door Gerardus Jacobus Staats, Pieter Pietersz van Beeck en Bernardus Henricus Staats.  Reders: Pieter de 
Clercq: 1/16e part, Pieter Pietersz van Beeck: 1/8e, Gerardus Jacobus Staats 1/16e,  Hendrick Opmeer: 
...?,  Michiel Wagtendoncq: 1/16e, Jasper Bolten: 1/32e, Guillaum Mottet 1/32, J. Jansz de Meulenaer: 
1/16e,  Pieter Mijnderse Slecht 1/32e,  Bernardo Henrico Staats 1/16e,  Hendrick Uylenbroeck / Isaac 
Smeding 1/32, Isaac de Jongh 1/8e,  op 14 december 1700. 

 
989. [4187. 175]: 23 november 1699.  Pieter de Clerq machtigt de heren Anthonio Thiering en 

Joan Boomgaerd, cooplieden tot Riga te samen en ijder in ‘t bijsonder omme uyt der comparants naem 
[...] te innen, vorderen en ontfangen van ijdere zijn comparants debiteurs wonende te Riga. [...] 

 
990. [4187. 405]: 12 december 1699.  De ondergetekenden van de acte, reders van het schip De 

Groote Stadt Jerusalem (met achter hun naam hun portie), verklaren te hebben besloten dat in het geval 
dat schipper Hendrick Opmeer op de aanstaande reis van het schip, van hier naar Smirna en terug, mocht 
komen te overlijden, diens zoon Jan Opmeer, die mee zal varen, hem als schipper zal opvolgen om de reis 
te voltrekken. 

Pieter de Clercq    1/4e part  
Hendrick Dijtgens    1/8e 
Pieter Pieterszn. van Beeck   1/8e 
Nicolaas Oker    1/16e 
Guilelmo sLaers, van Louhet et Fremaux 1/16e  (= Willem van Laer) 
Carel de Graet    1/32e 
plus enkele anderen 

 
991. [4192. 1072]: 12 maart 1701.  Comp. Pieter de Clercq en de heer Frederik Ihnken 

[Isakhar?], medecoopman alhier, als procuratie hebbende van de heer Philip Buchau tot Lubek [...] en 
verclaerde dat tussen hunlieden in qualiteit voorn. eenige questien en differentien ontstaen en  geresen 
zij, over en ter saecke de assurantie door de voornoemde heer Pieter de Clercq gedaen op goederen en 
coopmanschappen geladen in ‘t schip Het Graeuwe Peert, daer schipper op was Mathias Sibbes en 
waarop van de police is luydende op de naem van Hendrik Haecks, en welck schip verongelukt en sulx 
nopende voors. asseurantie schadegevallen is [...] en verblijven bij desen aen de heren Abraham Jacobsz 
Fries67 en Thomas van Son, medecooplieden alhier om de gemelte questie [..] met de gevolge en 
aancleven vandien bij Hare uytsprake gedecideert en getermineert te werden [...] 

 
992. [4196. 813]: 7 oktober 1702.  Comp. Pieter de Clercq, als procuratie hebbende van de 

heer Berendt Schröder, koopman te Lubek ter ene, en de heer Dirck van Trietsen, medekoopman te 
Amsterdam, de heer Abraham Backer, ook koopman binnen deze stad in zijn privé, en de heer Abraham 
van Uijlenbroeck als speciale procuratie hebbende van Juffr. Louisa Blaeuw, weduwe van wijlen Adolf 
Visscher, voor haarzelf en nog als moeder en voogdesse van haar minderjarige kinderen, die zij bij haar 
voorn. echtgenoot Adolf Visscher had, alsmede van Elisabeth Visscher, meerderjarige dochter van Adolf 
Visscher uit een eerder huwelijk met wijlen Anna Maria .... 

 (nog uit te werken; zeer moeilijk leesbaar)  
 
993. [4198. 988]: 7 augustus 1703.  Accoord en transactie tussen Pieter de Clercq, als 

gevolmachtigde van de gezamelijke reders van De Propheet Elias, en de schipper Jochum Scherpenberg, 
schipper van het zelfde schip, daar er differentie is ontstaan tussen enerzijds de heren Kopijn en Terive, 
kooplieden te Middelburg en procuratie hebbende van Pieter de Clercq, en voornoemde schipper 

 
67 Abraham Jacobsz Fries (1636/37-1721) was de vader van Theodorus Fries, die in 1709 trouwde met Pieter de Clercq’s dochter 
Cornelia de Clercq [VIIIa.3] 



Stadsarchief Amsterdam 

- 244 - 

anderzijds, over de vracht van het schip, laatst verdient, alsook over het kaplaken, de provisie van 
Abraham Duvelaer, sommige kosten en enkele andere zaken. 

 
994. [4200. 945]: 28 maart 1704.  Pieter de Clercq transporteert ten behoeve van de heer Joan 

d’Orville, koopman te Amsterdam, 1/16e part in het schip dOude Backer, eerst gevoerd door Cornelis 
Cornelisz Backer en nu door Jan Cornelisz.  [geen prijs genoemd]. 

 
995. [4200. 1154]: 9 april 1704.  Comp. Pieter de Clercq voor sichselve als voor de directie hebbende 

tot de Invorderinge der schulden die noch sijn uitstaende van wijlen Pieter Pietersz. Block, in zijn leven 
medecoopman alhier. Machtigt in die kwaliteit Jacques Grijspeert om te vorderen, ontvangen van een 
yegelycke debiteuren die zoo aan hem comparant particulier als aan de Boedel van de voors. Pieter 
Pietersz Block zaliger eenigsints schuldig zijn, woonende tot Riga, Mittau, als andere plaatsen in de 
Oostzee [...] 

 
996. [4220. 329]: 15 januari 1711.  Francisco Ximene Belmonte, resident van de koning van 

Spanje in Amsterdam, verklaart schuldig te zijn aan Pieter de Clercq, de som van ƒ 14.500.  Terug over 6 
maanden met 4% rente; onderpand: persoon en goederen, 7 obligaties ter waarde van ƒ 18.500. 

 In margine staat: op 18 juli 1712 is het geld met rente terugbetaald. 
 
997. [4223B. 68]: 25 maart 1712.  Diego Dias del Campo, van Amsterdam, verklaart 

opgenomen te hebben van Pieter de Clercq de som van ƒ 20.000. Terug over 12 maanden met 5% rente, 
eventueel prolongeren. Rente elk ½  jaar betalen, aflossing zes weken tevoren waarschuwen. Dit geld 
dient ter bekoming van 130 loten in de 12 miljoen loterij van de Staten van Holland en West-Friesland; 
elk lot = 120 gulden;  6.000 fourneert hijzelf;  onderpand: persoon en goederen en de 130 loten. 

 
998. [4226. 181]: 23 mei 1713.   Pieter de Clercq en Willem van Laer treden op als ‘arbiters’ 

in een kwestie van een aanvaring tussen twee schepen, waarbij schade is geleden. 
 
 Comp. [..] dhr. Pieter de Clercq en dhr. Willem van Laer, coopluyden binnen deze Steede [...], als 

arbiters genomineerd in de Compromisse, opgerecht tusschen dhr. Hendrick Blanckenhage, als 
procuratie hebbende van Wiebe Sieuwerts, als schipper gevoert hebbende het galjoetschip De Anna 
Magdalena  ende dhr. Andries en Adriaan Pels, als voogden over de kinderen van dhr. Jan Lucas Pels 
zaliger, en de voors. hr. Blanckenhage in zijn prive als eygenaars van de Ladinge nu jongst in [.......?]  de 
voors. in de voorn. galjootschip geladen geweest, ter eenre, ende dhr. Philips Anthonij Vanderghiessen 
als procuratie hebbende van Anne Jolles, als schipper gevoert hebbende het schip genaemt De Stadt 
Alckmaer, reeder voor een vierde part in ‘t selve schip, ende wijders voor en in de naeme van de reeders 
en eygenaars te beloopen van de overige drie vierde parten van ‘t selve schip De Stadt Alckmaer ende 
d’heer Jacques Grijspeert als schriftelijk Last en orde hebbende van Inladers van ‘t schip De Stadt 
Alckmaer, en daarvoren instaende, hem sterck makende en de rato calverende, t’andere zijde - en verders 
als in deselve compromisse is gepasseert voor mij notaris en zekere getuygen in dato den 13 april 
jongstleden dezes lopenden jaers 1713. Ende verclaerde de voors. comparanten dat zij de voors. partijen 
te meermalen hebben gehoort, haere stucken en bescheyden gesien en geexamineert, sonder nochtans 
gelet te hebben op eenige die niet gezegelt zijn geweest, conform d’ordonnantien jongst op het stuck van 
‘t Cleyn zegel gemaeckt, ende verders gelet hebbende op t’gene haers [beduackens?] te letten stont en 
twelck eenigsints ter materie dienende was, hebben zij comparanten vervolgens voor haere uijtspraecke 
verclaert, gelijck zij verclaeren bij deze dat het schip De Stadt Alckmaer hebbende aen, of overzeylt het 
gemelte schip de Anna Magdalena, derhalve de heren Philips Anthonij van der Ghiessen en Jacques 
Grijspeert, wegens de eygenaers en inladers van ‘t schip De Stadt Alckmaer tot vergoedinge van derhalve 
schade die het schip De Anna Magdalena en desselfs ladinge door de voors. aan of overzeylinge heeft 
geleden, gehouden zullen zijn te voldoen, aen de voors. heren Hendrick Blanckerhage ende Andries Pels, 
in hare voors. qualiteit een somme van ƒ 2.000 eens voor alles, als te weten dhr. van der Ghiessen voor 
hemzelfs en qq. wege het schip de Stadt Alckmaer in deselve ƒ 2.000   ƒ 710  ende dhr. Jacques [...] 

 
999. [6229. 756]: 13 augustus 1714.  Gratian de Trespac, makelaar in Amsterdam, gemachtigde 

van Gijsbert van Hogendorp, ontvanger-generaal in ‘s-Gravenhage, verklaart namens zijn principaal 
opgenomen te hebben van Pieter de Clercq de som van ƒ 40.000 gls. Terug over 6 maanden; rente: 4 %, 
eventueel prolongeren;  onderpand: 20 obligaties à ƒ 3.000 gls. 
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Notaris Johannes Backer  [nrs. 4522 - 4689  (1675-1729)] 
 
1000. [4543. 62]: 21 april 1683.  Aeltgen Cloribus, wed. Mathijs Vermande, machtigt Egbert Wichts 

(?), .... om te nemen vier vaten coralen, als nrs. 43, 44, 45 en 46 gemerkt, als die vaten geborgen zijn of 
nog moeten worden, en die haar comparant toebehoren, van Venetien gekomen met het schip genaamd 
De Conigh David, daarvan schipper was Jan Thijs Bouman, welk schip voor het inkomen van Texel 
gebleven is. 

  
1001. [4543. 65]: 20 april 1683.  Comp.  Aeltgen Cloribus, wed. Mathijs Vermande, ter ene, en Pieter 

de Clercq, met venia aetatis (volgens octrooi in dato 6 april l.l.), ter andere zijde; zij eerste comparante 
verklaart aan Pieter de Clercq verkocht te hebben en bij deze te transporteren, de winkel en winkelwaren 
(exempt de venetiaanse coralen en muscovisch glas), waarvan zij niets heeft uitgezonderd en dat ten 
prijze, zoals bij de laatste facturen zal blijken dat zodanige goederen in koop gekost hebben en daarboven 
zal De Clercq betalen de onkosten daarop gevallen. 

 Ten aanzien van het verdorven of verpieterd goed, indien partijen malkanderen in de prijs niet kunnen 
verstaan, zo zal het betaald worden zoals de twee luijders bij ieder aan te kiezen hetzelve zullen taxeren. 

 En zal op rekening van de gemelde winkel en winkelwaren door Leonard Bruyningh en Joan Hugaert 
tezamen of ieder in het bijzonder aan de wed. Vermande worden betaald een som van 8.000 gulden, den 
15 mei aankomende en een som van 6.000 gulden acht maanden daarna, met de interest vandien, tegen 3 
½ procent. En hetgeen de winkel en winkelwaren dan nog meer dan de voors. 14.000 gls. bedraagt, 
hetzelve zal Pieter de Clercq op interest houden mede tegen 3 ½ procent per jaar [....]   

 [voorts ondermeer een regeling betreffende uitstaande schulden van wed. Matthijs Vermande] 
 En daarentegen zal de wed. Vermande, zo veel als haar mogelijk is, Pieter de Clercq raad en onderricht 

geven, nopende de klanten en prijzen der goederen, en waarin zij verder ook delen zal hem enige dienst te 
kunnen doen. 

 Verder is nadrukkelijk bepaald dat Jacob Vermande, wanneer hij alhier gearriveerd is, uit de gemelde 
winkelwaren, zodanige goederen zal mogen nemen als hem zal gelieven, ten prijze als voren gesteld is, 
doch niet meer dan ter somme van 1.000 gls., hetgeen Jacob Vermande aan de wed. Matthijs Vermande 
betalen zal, zonder dat dit enige verandering in de termijnen van betaling zal maken. 

 
1002. [4544. 403]: 2 september 1683.  Pieter de Clercq, koopman binnen deze stad, met veniam 

aetatis, verklaart dat juffr. Aeltje Cloribus, wed. van Mathijs Vermande, aan hem comparant geleverd 
heeft de winkel en winkelwaren bij hem comparant van haar gekocht, volgens contract voor hem notaris 
Joan Backer verleden op 20 april l.l., welke ontvangen en door hem genoten winkel en winkelwaren 
monteren een som van 19.200 guldens, naar dat percento die hij comparant bij het gemelde contract 
bedongen heeft, alvorens daar afgetrokken is de som van 8.000 gulden, die zij op 15 mei l.l. reeds 
ontvangen heeft, en de som van 6.000, die nog betaald moeten worden. Hij comparant verklaart daarom 
nog aan de wed. Vermande schuldig te zijn een som van 5.200 gulden, belovende haar jaarlijks te betalen 
een bedrag van 2.000 gulden, ingaand op 15 mei 1684. 

 
 [In marge:. ..... (nog uitwerken)] 
 
1003. [4547b. 56]: 18 juli 1684.  Procuratie van Aeltje Cloribus, wed. Matthijs Vermande, op Willem 

en Gerrit Treen (?), kooplieden te Libon (?) in Ceuslandt (?), om te vorderen  
 N.B. Al eerder zo’n procuratie. 
 
1004. [4551. 378]: 29 november 1685.  Pieter de Clercq heeft verkocht en transporteert bij deze aan 

.... [niet ingevuld] een obligatie houdende ten laste van de Lande van Holland en Westfriesland, ten 
comptoire der stad Haarlem, staande op de naam van Aeltge Hendricxs, wonende te Amsterdam, ter 
somme van 3.000 ponden van 40 groten Vlaamse, dd. 7 september 1643. 

 
1005. [4565. 142]: 12 april 1689.  Anthony Rooleeuw en Pieter de Clercq, als executeurs testamentair 

en erfgenamen sub benefitie van inventaris van Pieter Pietersz. Block machtigen George Roeters, 
koopman te Riga, om aldaar te vorderen. 

 
1006. [4566. 434]: 23 september 1689.  Pieter de Clercq, koopman binnen deze stad, verklaart dat 

hij alhier geladen heeft in het schip genaamd De Romeijn, schipper Jacob Verhoven, vier vaatjes en vier 
kaffjes met koopmanschappen, gemerkt G:R: Nr. 1 à 7 en geconsigneerd aan de heren Geinau en De Roo, 
kooplieden te Cadix. Verder dat de voors. koopmanschappen geen de minste Franse goederen zijn en dat 
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geen onderdaan van de koning van Frankrijk het minste part of deel daaraan heeft, maar geheel hem 
toebehoren. 

 
1007. [4569. 607]: 10 juni 1690.  Gerrit Fortgens en Adriaan Decker, winkeliers binnen deze stad, 

verklaren op verzoek van Pieter de Clercq, koopman alhier, dat het waar is dat zij omstreeks 16 mei l.l. 
hebben gezien twee vaatjes met glad catoen (?) of plat messing, gemerkt PC Nrs. 1 & 2, welke de 
requirant aan hun vertoonde en dat deze inhoud van slechte kwaliteit was. 

 
1008. [4569. 470]: 28 juni 1690.  Pieter de Clercq geeft volmacht aan Joan Beaune en Co., kooplieden 

te Venetië, speciaal om namens hem te ontvangen van Jan Prop, schipper van het schip St. Jan; rekening 
en verantwoording van de goederen en koopmanschappen bedragen 1.133,12 die de gemelde Prop op 
halve winst meegenomen heeft, ingevolge de obligatie op 4 januari 1686 getekend. 

 
1009. [4575. 175]: 16 oktober 1691. Pieter de Clercq geeft volmacht aan Adriaan van Heel, om in zijn 

naam te vorderen en ontvangen van de heer Jacob Compostel te Enkhuizen, een som van 3.851,4 volgens 
de ordonantie gegeven bij het Ed. Mog. Collegie ter Admiraliteit van Westfriesland, ter zake van de 
verkoop en leverantie van 34 bossen henp (= hennep?) 

 
1010. [4575. 181]: 16 oktober 1691. Notaris heeft op verzoek van Pieter de Clercq aan de Gillis 

d’Orville, van het huis David en Gillis d’Orville, gevraag te accepteren de volgende wisselbrief. 
 A dij 23 september 1691 tot Stokholm  Rc 300 courant 
 Een maand naar sigt gelief te betalen voor desen mijn eersten wisselbrief aan Hr. Conraad Dobrich of 

ordre driehonderd Rijxdaalders courant gelt valuta van den selven adieu, was getekent Cornelis 
Bruynvisch voor opschrift stond Messieurs Mrs. David en Gillis d’Orville - a Amsterdam. Op de rug 
stond voor mijn betaalt aan Pieter de Clercq.  Was getekent Conrad Dobrich 

 Wisselbrief is uiteindelijk geaccepteerd door Jacob en George Roeters, kooplieden binnen deze stad. 
 
1011. [4582. 107]: 15 juli 1693.  Insinuatie ten verzoeke van Pieter de Clercq aan Matthijs Maaten, 

medekoopman alhier, betreffende honderd lasten rogge, geladen in het schip van schipper Cornelis 
Claesz. Groot, komende van de Windou, afkomstig van Godfried Creuger. 

 
1012. [4582. 395]: 17 augustus 1693.  Insinuatie ten verzoeke van Pieter de Clercq aan Jacob 

Henneke, dat hij De Clercq de order heeft van de heer Jan Diedrich Dobrich, om voor rekening van de 
heer Godfried Creuger te ontvangen van Henneke 20 lasten Revelse rogge tegen betaling van 115 gulden 
per last. Maar ondanks aanmaningen heeft De Clercq de rogge niet kunnen verkrijgen. Henneke 
antwoordt dat hij voor rekening van Creuger geen rogge heeft. 

 
1013. [4582. 311]: 22 augustus 1693.  Paul Dobrich, won. binnen deze stad, verklaart te hebben 

ontvangen van de heer Evert Jan Bremer 30 lasten en van de heer Jacob Henneke 30 lasten 1 mud 
gedroogde rogge, die hij comparant heeft doen opdragen op de derde zolder van het pakhuis De Bruynvis 
op de Brouwersgracht. Heeft vervolgens om zekere redenen Pieter de Clercq verzocht de partij rogge te 
willen overnemen en daarvan gelden te betalen. Deze is accoord gegaan, waarop de 60 lasten 1 mud 
rogge op hem worden getransporteerd. 

 
1014. [4582. 726]: 3 september 1693.  Pieter de Clercq insinueert aan Matthijs Maaten dat van de 

honderd lasten rogge, door Godfried Creuger overgezonden (zie akte van 15 juli l.l.) nog omtrent 50 
lasten onverkocht liggen. Gezien de prijzen voor rogge zijn gestegen wordt verzocht ook deze rest te 
verkopen. 

 
1015. [4586. 221]: 4 juni 1694.  Pieter de Clercq geeft volmacht aan de heer Cornelis Decker, 

koopman te Koningsbergen, om voor hem te vorderen en ontvangen van al zijn comparants debiteuren. 
 
1016. [4588. 229]: 6 november 1694. Paul Dobberich, koopman in Amsterdam, verklaart schuldig te zijn 

aan Pieter de Clercq, van diverse posten, in totaal ƒ 23.988; terug te betalen tot vermaan, met ½% per 
maand (= 6% per jaar); onderpand: enkele cognnosementen en assurantiepolissen. 

 
1017. [4594. 61]: 22 juni 1696.  Pieter Melkpodt, David Kops, Justus de Vries en Pieter de Clercq, 

kooplieden en assuradeurs binnen deze stad, verklaren dat waar is dat zij in juni 1694 geassuradeerd en 
verzekerd hebben aan de heer Pedero van Veen, medekoopman alhier, op goederen geladen in het schip 
De Hoop, schipper Cornelis Rie.... (?) van Cadix tot deze stad, maar dat zij getuigen verstaan hebben dat 
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het schip door de Fransen genomen is, en dat verder zij getuigen in februari 1696 met de gemelde Pedro 
van Veen nader overeengekomen zijn dat zij getuigen de ontvangen premie aan de genoemde Van Veen 
zouden restitueren en dat haar namen ofwel de polis geannuleerd zou worden, gelijk zij doen bij dezen. 

 
1018. [4596. 109]: 17 september 1696.  Scheiding van de nalatenschap van Aeltje Cloribus, wed. 

van Matthijs Vermande, tussen de erfgenamen: Pieter Oosterling Lodewijks, in huwelijk hebbende 
Margaretha Vermande, Anthony Kops, in huwelijk hebbende Maria Vermande, en Pieter Tulleken, door 
de gerechte gecommitteerd om het recht van Lodewijk Vermande waar te nemen. Boedel bedraagt, als nu 
met het huwelijksgoed door de eerste twee comparanten genoten, een somma van 163.466,6.12 gulden, 
volgens de staat en balans, aan de minuut van deze gecachetteerd, doch daar onder niet gerekend de 
inboedel, huisraad, ongemunte goud, zilver en wat dies meer is, die inmiddels bij loting verdeeld is. 

 Lodewijk Vermande krijgt in eigendom het huis en erf, staande en leggende op de Voorburgwal, 
tegenover de Kolk, daar de Hopsak in de gevel staat, door Arent Hartgens, Michiel Coek en Jan Pietersz. 
de Vries op 24 augustus 1694 getaxeert op 11.000 gulden. Doch onder conditie dat aan Lodewijk 
Vermande van die som uit de boedel zal goed gedaan worden tegen 3 % per jaar en dat de twee eerste 
comparanten voor huur van het gemelde huis zullen goed doen 600 gulden. In de boedel bevinden zich 
nog verschillende ‘cargasoenen’, waaronder op Venetië en Rouen. Onverdeeld in de boedel blijft 
ondermeer een huis en erf, staande en leggende op de Voorburgwal, tegenover de Kolk, naast het huis dat 
Lodewijk Vermande toebedeeld is, ter waarde van 6.800 gulden, alsook een tuin op de Overtoom, waarde 
6.000 gulden. 

 In de overzichten wat de respectieve erfgenamen ontvangen hebben, worden genoemd: 
 - 25 oct. 1694: van Pieter de Klerk 4140,- 
 - 29 december 1694: van idem 164,8 
 - 31 november 1695: van idem 8,18 
 - 9 juli 1696: van huishuur, 2½ jaar 1000,- 
 
1019. [4598. 199]: 15 november 1696.  Cornelis Paulussen, van Stockholm, schipper van het 

verongelukte schip St. Paulus, en Hendrik Christiaens van Kopenhagen, .... schipper van het schip Het 
Witte Lam, tot St. Sebastiaan geconfisqueert en ...... als passagier op het voors. schip de St. Paulus, 
hebben ten verzoeke van de heer Pieter de Clercq getuigd dat waar is dat het gemelde schip de St. Paulus 
vanoudts van voor en achtersijde dicht ende wel gecalefaat es, alles wel en voorzien is geweest, enz. Door 
Johan Coenraat Dobberich in .... zijn de volgende goederen geladen 

 Vierduizend van... frans zout 
 78½ stuk sieroop (?) 
 27 oxhoofden harpuis (?) 
 45 grote .... delen 
 300 Biscaise riemen 
 4 kaffjes met cramerijen of sijde stoffen 
 [verder over het ongeluk; interessant, doch akte moelijk te lezen] 
 
1020. [4603. 120]: 17 februari 1698. Pieter de Clercq geeft volmacht aan Dirk Hagelaar te Waddinxveen 

om te ontvangen van Jan Claesz. Bontebal de somme van 125,10 gulden, met alle kosten, schaden en 
interesten van dien. 

 
1021. [4617. 316]: 6 september 1700. Pieter de Clercq, Pieter Melkpodt en Jean d’Orville, geven volmacht 

aan Abraham Selkaart van Wouw, procureur voor de Hove van Hollant, om voor de Hove hun zaken waar 
te nemen die zij hebben tegen de heer Adriaan Vermeer (?) als transport hebbende van Joseph Shepaerd 
(?), zo hij zegt. 

 
1022. [4617. 371]: 14 september 1700. Protest ten verzoeke van Pieter de Clercq, van James Murison (?), 

koopman alhier, en deze gevraagd te accepteren de wissel gedateerd ‘Nerva 11 august 1700’. Murison 
weigert te accepteren om redenen aan de trekker te schrijven. 

 
1023. [4639. 185]: 8 april 1705.  De erfgenamen van Pieter Scheltes transporteren op in vrijen 

eigendom aan Pieter de Clercq een 1/32ste part in het schip genaamd de Backer, daar schipper op is Jan 
Cornelisse Backer, met zijn ronthout opstaand en ‘t lopend want en alle verdere aankleven en toebehoren 
van dien, zoals de koper het op 2 maart 1705 in publieke veiling met een somma van 160 gulden gekocht 
heeft. Somma is voldaan. 
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1024. [---. ---]: 5 maart 1710.  Testament van Jan Waterpas, won. op de Reguliersgracht. Benoemd 
tot voogd over de erfgenamen: zijn schoonzoon Isaac Ackersloot (?) en de goede bekenden Pieter de 
Clercq en Jan Jansz. Laan. 

 
1025. [4676. 9-68]: 7 april 1714.  Inventaris van de nalatenschap van Steven van Leuvenig, overl. 18 

mei 1713, in zijn huis op de Herengracht, tussen Koningsplein en Beulingstraat. De nalatenschap bedraagt 
ruim ƒ 186.000. Laat ondermeer na: 

 - huis en erve in de Kalverstraat, tweede huis benoorden de Rooseboomsteeg, bewoond door Pieter van 
Leuvenig; ad fl. 10.000 

 - huis, achterhuis en erve in de Kalverstraat, hoek Bagijnesteeg, ad fl. 9.000 
 - twee huizen aan de Looiersgracht naast de Looierssloot, ad fl. 2.200 
 - huis en erve op de Baangracht, bezuiden de ingang van de looierij Het Anker, ad fl. 400 
 - looierij met huizinge op de Baangracht, genaamd Het Anker, ad fl. 2.300 
 - halve runmolen, aan de Wetering, tussen de Overtoom en de Drie Baarsjes, ad fl.  
 - tuin en huizinge op de weg naar de Overtoom, ad fl. 2.000 
 - huis en erve op de Keizersgracht, tussen Leidsegracht en Leidsestraat, ad fl. 15.300 
 
1026. [---. ---]: 29 december 1719.  Kwitantie Pieter Pietersz van Beeck (ƒ 6.000), Pieter de 

Clercq (ƒ 6.000), Pieter Grijspeert (ƒ 6.000), Jacob de Haan, geh. met Anna van Gelder, en Christina van 
Gelder, meerderjarige dochters van Christina Rutgers en wijlen Pieter van Gelder (samen ƒ 6.000) aan 
Anthony Bierens en Jan de Wolff, executeurs testamentair van wijlen Anthony van Hoeck (test. verleden 
op de buitenplaats Ouderhoek te Loenen, 28 augustus 1716, gesloten door not. E. Mooy te Kortenhoef, 31 
augustus 1716, geopend nu idem 14 augustus 1719). 

 
 
 Notaris Pieter de Wit  [nrs. 4958 - 4964 (1680-1689)] 
 
1027. [4963. 188]: 14, 15 en 17 april 1684. Verklaring door Theunis Moll, Pieter de Clercq, Sybrand 

Oosterling en Nicolaas Geelhand, allen kooplieden en winkeliers hier ter stede, in faveur van justitie, etc., 
dat de volgende gespecificeerde goederen geen franse manifacturen zijn, noch in Frankrijk gemaakt 
worden, te weten:  .... slooties, .... slooties, sleutels tot dito slooten, kooperen bellen met randen, graveer 
yzers, vylen in stroo gebonden (?), koperen vingerhoeden, lantaarnhoorns, stalen naaynaalden, kooperen 
naagelen, koper konynedraat, koperen gordijnringen, koperen ...., alle welcke kramerijen gemaakt 
werden in Holland, Engeland, Brabant, Zweden, Aken, Neurenberg ende ...., welck zy attesteren wel te 
weten als hebbende in de voorschr. koopmanschappen ende kramerijen lange jaren gehouden al de 
commerciële actie (?) om te dienen en strecken zoo ‘t behoort.  

 
 
 Notaris Simon van Sevenhoven  [nrs. 5235 - 5321  (1681-1705)] 
 
1028. [5280. 751]: 21 november 1698.  Bevrachtingscontract tussen Pieter de Clercq en schipper 

Pieter Put, schip: Juffr. Geertruy, groot 200 lasten van Lübeck; lading: zout;  route: Holland - Setubal - 
Lübeck, in konvooi of in compagnie;  vrachtprijs: ƒ 35 car.gls. per last. 

 
1029. [5285. 1031]: 31 maart 1700.  Bevrachtingscontract tussen Pieter de Clercq en reder 

Wiggert Douwes; schipper: Houke Reynders, van Hinlopen; schip: Groene Ridder; lading: zout; route: 
Setubal - Lübeck; vrachtprijs: ƒ 30 per last. 

 
1030. [5286. 1265]: 16 november 1700.  Bevrachtingscontract tussen Pieter de Clercq en schipper 

Jan Hesselsz Clein, van Vlieland; schip: Valkenier, groot ca. 220 last; lading: zout; route: Holland - 
Setubal - Amsterdam, in convooi of in compagnie; vrachtprijs: ƒ 22 per last. 

 
1031. [5288. 1987]: 30 december 1701.  Bevrachtingscontract tussen Pieter de Clercq, handelend 

voor schipper Jan van Rhijn, en schipper Paulus Janse Vels; schip: De St. Pieter; lading: zout; route: 
(Holland?) - Setubal - Lübeck, in convooi of compagnie; vrachtprijs: ƒ 42 car.gls. per last. 

 
1032. [5289. 337]: 2 februari 1702.  Bevrachtingscontract tussen Pieter de Clercq, handelend 

voor schipper Jan van Rhijn, en schipper Pieter Put, van Hoorn;  schip: Juffrouw Geertruijd, groot ca. 220 
last; lading: zout; route: (Holland?) - Setubal - Lübeck, in convooi, of in compagnie; vrachtprijs: ƒ 44 
car.gls. per last. 
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1033. [5290. 1919]: 15 december 1702.  Bevrachtingscontract tussen Pieter de Clercq en schipper 

Symen Berk, van Buiksloot; schip: Vergulde Berk, groot ca. 195 last; lading: zout; route: Holland - 
Setubal - Amsterdam, in convooi; vrachtprijs: ƒ 31,50 car.gls. per last. 

 
1034. [5302.  126]: 10 december 1691.  Bevrachtingscontract tussen Pieter de Clercq en reder 

Volkert Blaauw, koopman te Hoorn; schipper: Cornelis Louw, van Venhuizen; schip: De Witte Eenhoorn 
(130’ x 24’ x 11’ x 5’); bevattende zout; vrachtprijs: ƒ 61 carolusgld. per last; route: Amsterdam - Setubal 
- Amsterdam, in convooi. 

 
1035. [5303. 286]: 18 augustus 1692.  Bevrachtingscontract tussen de zelfde partijen als boven; 

lading:  zout; ƒ 71 per last; route: Setubal - Lübeck / Dantzig / Riga. 
 
 
 Notaris Nicolaes van Loosdrecht  [nrs. 5696 - 5760 (1686-1703)]. 
 
1036. [5700A. ---]: 20 maart 1688.  Pieter de Clercq, als getrouwd met Cornelia Block, en 

anderen als mede-erfgenaam ab intestato van Pieter Block Pietersz., onder benefitie van inventaris. 
 
1037. [5737. 131]: 27 maart 1700.  Johan Broun, koopman in Dantzig, hier aanwezig, verklaart 

dat Cornelis en Adriaan van Buijlaert voor zijn rekening een lading hout hebben laten verzekeren voor de 
som van ƒ 8.000. De houtlading was geladen in het schip De Coninck Salomon, waarop schipper was 
Jochum Haas, gaande van Dantzig naar Londen.  Verzekeraars: ondermeer Pieter de Clercq: ƒ 1.500 ; 
Matthaeus en David de Neufville: ƒ 2.500 ; Jacob van Heyningen: ƒ 1.000.  Ook ƒ 8.000 op een lading 
hout, geladen in het schip De Dantsikker Coopman, waarop schipper is Pieter Joosten, ook gaande van 
Dantzig naar Londen.  Verzekeraars o.a.:  Pieter de Clercq: ƒ 1.000 ; Matthaeus en David de Neufville: ƒ 
2.000;  Adriaan van Hoek:  ƒ 1.000  en Jacob van Heyningen: ƒ 1.000. 

 De schepen zijn op ‘instantie’ van de Franse ambassadeurs te Kopenhagen aangehouden en de lading 
verkocht. De heren van Buijlaert hebben de schade met de assuradeurs afgemaakt en voor 96% 
terugbetaald gekregen en met hen afgerekend.. Zij behouden echter het recht op ƒ 4.000, welke de 
houtladingen hen meer gekost hebben. 

 
 
 Notaris Laurens van Gangel  [nrs. 5761 - 5779 (1686-1728)]. 
 
1038. [5571b. 155]: 19 augustus 1707.  John Drummond, koopman, verklaart schuldig te zijn aan 

Pieter de Clercq, ƒ 30.000;  termijn: 6 maanden; rente: 4%; onderpand: 25 obligatien ten laste van Staten 
van Holland en Westfriesland; borg: Jan van der Heyden Gorisz., koopman 

 
 
 Notaris Pieter Schabaalje  [nrs. 5990 - 6183 (1692-1732)] 
 
1039. [5995B, akte 143]: 2 december 1695. Omdat 'questiën en differenten' waren ontstaan tussen de 

heren Pieter de Clercq, koopman binnen deze stad, ter ene en de heren Jacob en George Roeters, 
medekooplieden alhier, ter andere zijde, ter zake zekere assurantie door de voorn. Pieter de Clercq gedaan 
aan de gemelde heren Roeters, op een 16de part in 't casco van het schip De Victor, schipper Reijnier 
Claver, tot verzekering van de duizend guldens bodemarij penningen door dezelve heren Roeters op dit 
voorn. 16de part aan de genoeme Reinier Claver verstrekt, zo is het dat  de partijen om moeite en kosten 
te voorkomen, de kwestie hebben voorgelegd van de arbiters Mr. Floris Vlamingh en Abraham van de 
Ende, met mocht om een derde (rechtsgeleerde of koopman) aan te stellen. 

 
1040. [6131. 161]: 12 maart 1721. Gerrit en Albert van Heijningen, kooplieden in Amsterdam, 

transporteren aan Pieter de Clercq, een schuldvordering, groot 10.840 daalders, 23 ohr en 17 penningen, 
komende van de in december 1718 levering van mout, erwten, beschuit en andere victualiën aan het 
koninklijk veldmagazijn in Stromstand, ten behoeve van de kroon van Zweden. Zij verklaren voor dit 
transport betaald te zijn en niets meer te vorderen te hebben. 

 
1041. [6171, akte …]: 2 april 1730. Huwelijkse voorwaarden Laurens de Clercq en Catharina van 

Limburg. 
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1042. [6171, akte 85]: 27 juni 1730. Compareren Laurens de Clercq en Catharina van Limburg, 
echtelieden. Haar gewezen voogden Jan Bronkhorst en Hermanus Blaaupot waren administrateurs van de 
nagelaten goederen en effecten van wijlen haar vader Abraham van Limburg, waarvan zij behoorlijke 
rekening hebben gedaan, etc., conform testament van haar vader voor not. Isaak Angelkot d.d. 24 sept. 
1727, geopend voor zelfde notaris op 2 en 9 sept. 1729. Staat en inventaris zijn door zelfde notaris 
beschreven op 9 maart 1730. Verder verklaart zij comparante uit handen van de gewezen voogden 
ontvangen te hebben de som van 11.828.11 gulden in courant geld op dato deze te hebben ontvangen, 
alsmede en daarboven ook alle obligaties en effecten en andere bescheiden, zoals vermeld in de gemelde 
inventaris en bijhorende balans, alsmede alle verdere documenten, charters, boeken, brieven en 
bescheiden die in de voorn. boedel zijn gevonden, blijvende alleen de boeken van de administratie, 
mitsgaders ontvang en uitgave van de genoemde gewezen voogden en stukken die daarop betrekking 
hebben onder de voorgen. heer Jan Bronkhorst. Waarna de voogden van alle aanspraken worden 
kwijtgescholden. 

 
 
 Notaris Gerrit van de Groe  [nrs. 6579 - 6642  (1696-1722)]. 
 
1043. [6638. 113]: 6 mei 1721.   Jacob Oortman, Gerrit Colonius en George Bruyn, 

gecommitteerden van de rederij van het schip De Alida van schipper Arend Heeres Schol ter eenre en 
Christoffel van Brants, hofraad van de Czaar en Jan van Anclam de jonge, gemachtigden van de laders ter 
andere.   Tussen de partijen was een geschil over de averij grosse gevallen op het schip en de lading voor 
de reis van Archangel naar Amsterdam. Ter voorkoming van een proces werden Pieter de Clercq, Dirk 
Cornelisz en Teunis Block als arbiters benoemd.  De beide partijen beloven zich aan de uitspraak van de 
arbiters te houden; zij zullen indien uitgenodigd voor de arbiters verschijnen en verder in alles 
medewerken. 

 
 
 Notaris Willem Denijs  [nrs. 6643 - 6673 (1696-1733)]. 
 
1044. [6647. 663]: 12 december 1705.  Goddert Cappel, koopman, verklaart ontvangen te hebben 

van Michiel van Coxie, koopman, ƒ 2.021.90 voor twee balen koffiebonen, door hem voor rekening van 
Van Coxie op 28 juli 1705 bij Pieter de Clercq, koopman, geleverd. 

 
 
 Notaris Pieter van der Meulen [nrs. 6744-6854 (1697-1724) 
 
1045. [6769, pag. 629-633]: 25 aug. 1706.  Pieter de Clercq transporteert aan Francois van de Velde, 

wonende alhier, twee obligaties, beide ten laste van het gemene land van Holland en Westfriesland, een 
ter somme van 2000 guldens ten comptoire der stad Haarlem, op naam van Gerrit Claesz Blaupot, d.d. 19 
nov. 1695; de andere ten comptoire van Amsterdam, eveneens ter somme van 2000 guldens, op dezelfde 
naam, d.d. 27 juli 1694. 

 
1046. [6774, pag. 279-281] 2 aug. 1707.   Martin Dupré en Susanna Elisabeth Dupré, q.q., geven 

volmacht aan Antonij Bractuarius, wonende alhier, om uit hun naam voor het gerecht van Weespercarspel 
te transporteren ten behoeve van Pieter de Clercq, koopman alhier, een hofstede en al zijn huizingen, 
stallingen, boerenhuis, landerijen, bepotingen en beplantingen, met alle ap- en dependentiën van dien, zo 
deze gelegen zijn aan het Gijn, onder het Weespercarspel, de tweede plaats voorbij de eerste stenen poort, 
volgens de kaart daarvan gemaakt door de landmeter Johannis van Domburg, zijnde de voors. hofstede 
volgens opgeven van de voors. landmeter groot 32 morgen 391 vierkante roeden 86 voeten 52 duim 
Rijnlandse maat. 

 
1047. [6774, pag. 933-938]: 29 nov. 1707.  Gelijke akte als voorgaande, maar met specificatie van de 

verschillende bijhorende landerijen. 
 
1048.  [6855, nr. 206]: 23 maart 1712. Chertepartij tussen Pieter de Clercq, koopman als koper en 

bevrachter, en Gerbrand Coornhart, medekoopman als verkoper en vervrachter van het schip genaamd De 
Eendragt, schipper Jan Meeuwisz, zijnde het schip lang 92 wijd 24 hol 11 en dek 5 voeten. Coornhart 
verklaart aan De Clercq verkocht en overgedaan te hebben de lading St. Ubals zout, met het voors. schip 
nu recent van St. Ubal voor deze stad gebracht en in het voorn. schip liggende, en dat te rekenen ieder 
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honderd moij zout tot St. Ubal ingenomen tegen vierhonderd zout, en dat voor de prijs van 98 ponden 
Vlaams voor iedere honderd zout, mits kortende een procent voor prompte betaling. 

 
1049.  [6801, nr. 2]: 2 jan. 1713.  Aan het schip genaamd De Groote Slootemaker, daar schipper op is 

Manus Cornelisz, nu jongst omtrent Pampus is overzeild en zodanig getroffen geworden dat het roer en 
achtersteven daaraf gestoten is, en het voors. schip met deszelfs lading kort daarop in de grond is gelopen, 
welk schip dan ook bereeds is aanbesteed om uit de grond gewerkt te worden, en omdat het wel vereist 
wordt dat enigen uit de rederij worden gemachtigd en gecommitteerd tot waarneming van deze zaak, 
zowel omtrent de verdere reddering van derzelve als het aangaan van akkoord met de inladers en ook 
verder om te verkrijgen vergoeding van de schade, zo is het dat de ondergetekenden, alle reders van het 
voorn. schip De Groote Slootemaker, volmacht geven aan de juffrouw weduwe en zoon van zaliger Louis 
Serrurier en de heer Isacq Arrondeaux, en de heer Pieter de Clercq, om alles te doen wat nodig is. 
Getekend: De Weduwe en Zoon Louis Serrurier & Isaac Arondeaux, Jan Verrijn als procuratie hebbende 
van de wed. Wouter Ooster, Egbert Thesingh, Pieter Melckpot, Daniel Fruyt & Soon, Paul Lauernh...?, 
Pieter de Clercq, Philips Anthony van der Ghiessen, zo voor mijn vader als ... (niet leesbaar) 

 
1050.  [6801, nr. 93]: 10 febr. 1713. De weduwe en zoon van wijlen Louis Serrurier en de heer Isacq 

Arondeaux, de heer Pieter de Clercq, medereders zo voor henzelf en verder geautoriseerd door de andere 
reders van het schip genaamd De Groote Slootemaker, schipper Manus Cornelisz, volgens procuratie voor 
mij notaris gepasseerd 2 jan. 1713, mitsgaders de heren Johannes van Drogenhorst en Simon Hals en 
complicen als mede inladers en verder als geautoriseerd van de overige inladers van hetzelfde schip, ter 
ene, en de heren Dirk Gerbrand en Teunis Blok, als last en procuratie hebbende van de heer Pieter 
Opperdoes, raad en oud burgemeester der stad Hoorn, mitsgaders van de heer Mr. Wijnand van Nieustadt, 
oud schepen der zelfde stad, de eerste als hoofdreder en administrateur en de tweede als medereder en 
eigenaar van het schip genaamd De Blauwe Tas, daar schipper op is Joris Langedijk, de rato caverende 
voor de verdere reders van dit schip, en verder de heren Abraham Dupré en Dirk Bet, kooplieden alhier, 
mede inladers van het schip De Blauwe Tas, schipper Joris Landeijk, ter andere zijde, te kennen gevende 
dat de eerste comparanten op 25 dec. 1712 door de bode Willem Roos in arrest hadden genomen het 
voorn. schip De Blauwe Tas, met deszelfs gereedschappen, toebehoren en inhebbende lading, om daarop 
te verhalen de halve schade aan de het schip der eerste comparanten en lading gleden door de aan- en 
overzeiling; daarentegen poseren de tweede comparanten dat zij aan geen vergoeding gehouden zijn, 
etcetera, waarop de kwestie is voorgelegd aan het oordeel en de uitspraak van de heren Jan van Tarelink, 
Willem van Laar en Wiggert Douwes, met verdere bepalingen. 

 
1051.  [6802B, nr. 336]: 26 mei 1713. Chertepartij tussen Pieter de Clercq, koopman als bevrachter, en 

Lourens Foesert, van Amsterdam, schipper op het schip De Jonge Isacq, groot omtrent 85 a 90 lasten, ter 
ander zijde.  De schipper zal met de eerste ballast scheeps en met enige goederen als de heer bevrachter in 
het voorn. schip zal gelieve te schepen, uit deze lande zal zeilen om te varen tot Geffle(?) in Zweden. 
Aldaar zal de heer bevrachters correspondent het voors. schip in de tijd van 21 werkdagen doen ontlossen, 
en weer beladen met zekere lasten, zoals de bevrachters correspondent tot de volle en bekwame lading toe 
in het voorn. schip zal moeten schepen, waarna de schipper van daar in aller diligentie keren om te komen 
voor de stad Amsterdam, waarna de overgebracht lading getrouwelijk gelost en uitgeleverd wordt.  

 Aan de schipper te betalen ƒ 22 voor ieder last (te rekenen 4000 pond voor een last) en daarboven tien 
zilveren dukaten voor een kaplaken. 

 
 1052.  [6804, akte 632]: 13 sept. 1713. Ingevolge het hierboven genoemde compromis tussen de weduwe en 

zoon van zal. Louis Serrurier en de heer Isacq Arondeaux, Pieter de Clercq, medereders zo voor hen zelf 
en gemachtigd door de verdere reders van het schip De Groote Slootemaker, schipper Manus Cornelisz, 
zo zijn de partijen meermaals verschenen voor de ondergetekende arbiters: Willem van Laer, Jan van 
Tarelink en Wiggert Douwes, die de eisen hebben gehoord en stukken hebben bekeken ("sonder nogtans 
reguart te hebben genomen op eenige qualijk besegelde documenten"), waarna zij zijn gekomen tot 
uitspraak. Wegens het eerst lid van het compromis, of namelijk enige aan- en overzeiling door het schip 
De Blauwe Tas, aan dat van de Groote Slootemaker, is geschied, zo hebben de arbiters hierover tot 
uitspraak verklaard dat het voors. schip De Blauwe Tas de aan- en overzeiling in kwestie aan het voorn. 
schip De Groote Slootemaker heeft gedaan; met compensatie van kosten en reserve. 

 
1053.  [6805, akte 957]: 20 dec. 1713.  Inzake voornoemde kwestie (waarbij het schip De 

Slootemaker "voor omtrent een jaar voor Pampus leggende door het schip De Blauwe Tas in de grond [is] 
gestooten"), verklaren partijen tot voorkoming van verwijdering al hun onenigheden en kwesties wegens 
het dragen van de onkosten ten behoeve van het schip en goed gemaakt, alsmede over de hoeveelheid en 
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begroting der vrachten etc., zo schikken zij zich naar de uitspraak van de arbiters, om de kwestie buiten 
"ordinaris figuur" van proces te termineren en af te doen. 

 
1054.  [6808B, nr. 518]: 29 en 30 juli 1715. Pieter de Clercq voor 1/8e part, de weduwe van Pieter van 

Halmael Adams & zoon voor 1/8e part, Jan van Vollenhoven voor 1/32e en Machteltie Backers, wed. 
Jacob Danser voor 1/6de part, kooplieden binnen deze stad, als voren medereders van het schip genaamd 
Bontemantel, daar schipper op is Cornelis Paulus van Ameland, machtigen de voorn. Cornelis Paulusz, 
om in hun naam te verschijnen voor de heren burgemeesters en regeerders der stad Amsterdam, om in 
hun naam te verklaren dat een ieder voor de hiervoor genoemde portie reder en eigenaar is van het 
voornoemde schip De Bontemantel, lang 104, wijd 24, hol 10¼  en het dek 5 voeten, alles Amsterdamse 
voeten, daar schipper op is de voorn. Cornelis Paulusz, liggende het schip althans voor de stad, 
gedestineerd uit te zeilen naar Stockholm om aldaar beladen te worden en dan terug te komen naar 
Amsterdam. En om verder te verklaren dat zij niet de minste order hebben gegeven, noch zullen geven, 
om iets anders te doen. 

 
1055.  [6808B, nr. 535]: 1 aug. 1715. Pieter de Clercq, voor 1/4de part, Maria Blok, wed. Lucas van Beeck 

voor 1/8ste part, Pieter Pietersz van Beeck voor 1/32ste part, Pieter Vlaming voor 1/16de part, Hendrik 
van beeck van 1/8ste, Ipe Zoutman voor 1/64ste, allen burgers van deze stad, reders en eigenaars van het 
schip genaamd De Vergulde Bel, daar schipper op is Pieter Jansz, van Ameland, verklaren machtig te 
maken de voorn. schipper Pieter Jansz, om in hun naam te compareren voor de heren regeerders der stad 
Amsterdam en aldaar in hun naam bij ware woorden in plaats van eed ('als menonist sijnde')  te verklaren 
dat eenieder van haar comparanten waarlijk voor de portie als hiervoor achter ieders naam staat, eigenaar 
is van het voorn. schip genaamd De Vergulde Bel, lang 90, wijd 22 en hol 11,5 voeten, alles 
Amsterdammer voeten, liggende hetzelve schip voor de stad en gedestineerd uit te zeilen naar 
Carelshaven, om aldaar beladen te worden en van daar terug te keren naar Amsterdam. En verder te 
verklaren dat zij niet de minste order hebben gegeven noch zullen geven dat daar tegenin gaat. 

 
1056.  [6835, zonder nr.]: 1 aug. 1719.  Pieter de Clercq en Theodorus Fries, kooplieden, verklaren verkocht 

te hebben en in eigendom over te dragen: 
 - aan de heer Lucas van Beeck 1/16de part in het fluitschip genaamd Overrijp, schipper Sijmen Sijbrandse 
 - aan de heren Vistenburg en Bukking 1/16de part in het zelfde schip 
 - aan de heer Jacob Speciaal 1/16de part in het zelfde schip 
 - aan de heer Hendrik Reijne 1/16de part in het zelfde schip 
 - aan de heer Cornelis de Goijer 1/16de part in het zelfde schip 
 - aan de heer Pieter Speck 1/16de part in het zelfde schip 
 - aan de heer Nicolaas Noppe 1/16de part en tenslotte 
 - aan de heer Tamme Bet, insgelijks 1/16de part in het zelfde schip en alle gereedschappen. 
 De kooppenningen ter somme van 2000 guldens zijn voldaan. 
 
 
 Notaris Mr. Willem Jan van Midlum  [nrs. 7157-7183 (1701-1733)]. 
 
1057. [7169. 213+214]: 5 juni 1716.  Insinuaties van Jacob & George Roeters aan Pieter de 

Clercq, dat zij al lang en nog steeds bereid zijn om diens vordering op de Heer de Prado uit wissels van £ 
600,- resp. £ 650,- te voldoen. Boekhouders antwoordt dat sijn patroon niet thuys was en versogt copie. 

 
1058. [7174.  4]: 13 januari 1723.  Agatha Huijdecoper, weduwe van Gillis Sautijn, verklaart 

schuldig te zijn aan Pieter de Clercq, een som van ƒ 20.000 gld. Voor haar rekening werd van dit bedrag ƒ 
10.000 overgemaakt op Hendrik ter Smitten en ƒ 10.000 op Paulus Loot.  Terug over 6 maanden, 
eventueel prolongeren; rente:  4 %; onderpand:  £ 2.000 sterling in de Engelse Oost-Indische Compagnie. 

 
1059. [7174. 96]: 18 juni 1723.   Isack de Prado, koopman in Amsterdam, verklaart schuldig 

te zijn aan Pieter de Clercq, de som van ƒ 10.000, op 11 mei j.l. voor zijn rekening overgemaakt op Jacob 
de Prado.  Terug over 6 maanden, eventueel prolongeren; rente:  4 %; onderpand:  £ 10.000 sterling in de 
Engelse Oost-Indische Compagnie. 

 
1060. [7177. 143]: 30 oktober 1727.  Jacob Henriques Medina, koopman in Amsterdam, 

verklaart schuldig te zijn aan Pieter de Clercq een som van ƒ 13.000 gld.  Terug over 6 maanden, of 
prolongeren (bij opzegging 1 maand waarschuwen);  rente:  3¾  %;  onderpand: £ 1.000 sterling actiën in 
de Engelse Oost Indische Compagnie. 
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 Notaris Pieter van Aken  [nrs. 7204 - 7249 (1702-1728)] 
 
1061. [7204. 33]: 3 april 1702.   Sr. Joannes van Kerkhem, als procuratie hebbende van de 

heer Abraham Warnsinck, transporteert aan Pieter de Clercq, 3/64e part in ‘t schip De Vier Molenaars, 
waarop schipper is Pieter Jesse Mansvelt,  met alle het geene soo van gereetschappen, gelderen bij de 
beurs, als andersints tot de gemelde 3/64 parten specterende is. 

 
1062. [7206. 105]: 5/6 juli 1703.   Comp. Claes Mout, in huwelijk hebbende Frijntje de 

Keyser, Lucas Saskers en Abraham Clouwburg, in huwelijk hebbende Marritje Saskers, kinderen en enige 
erfgenamen van wijlen Janneke de Clercq, laatst weduwe van wijlen Jacobus Saskers, wonende de eerste  
comparant binnen deze stad Amsterdam, en de tweede en derde te Haarlem; zij approberen het testament 
van de voorn. Janneke de Clercq, op 12 juni 1702 voor notaris Pieter Geerlings te Haarlem gepasseert.  
De comparanten verklaren de goederen en effecten van de boedel reeds te hebben gescheiden, doch dat zij 
nog onverdeeld hebben gelaten, en ook houden, ieder voor een derde part: 
-  een obligatie van ƒ 1.000 ten laste van het gemeene land van Holland en Westvriesland, ten comptoire 
der stad Haalem 
-  twee percelen land, gelegen in de Waart bij Haarlem: 

1) een stuk land, groot 1 morgen en 116 roeden, van ouds belent ten westen Margrita Bee, ten oosten 
het St. Barbara Gasthuys, ten noorden Wijbregsemeers en ten suyden de weg, volgende de 
opdragtbrief voor Schout en Schepenen van Haarlemmerliede gepasseert den 25 maart 1659 

2) een stuk land, groot met de halve [Ghoot ?] 609 roeden, van ouds belent ten noorden de 
Waarderwegh, ten oosten Gerrit Pieterse, ten westen Huybert Schoon, volgens de opdrachtbrief 
voor Schout en Schepenen van Haarlemmerliede gepasseert den 18 maart 1662  [....]  

 [Getuige bij het opmaken van deze akte: Pieter de Clercq] 
 
1063. [7209. 107]: 20 mei 1705.  Insinuatie van de heren Pieter de Clercq, Pieter Melckpot, Aart 

Jacobs, Pieter Stam, Jacob van Heyningen68, Joannes Backer, Jacob de Flines en Hendrik Tabbert, 
gedaan op de heren Tresscharie en Dreyer.  De insinuanten zijn bij despache van de Kamer van 
Assurantie, dd. 9 april 1705 ten behoeve van de geïnsinueerden gerekend, gecondemneert in 98 per cent 
van de somme bij hun insinuanten respectivelijck ten behoeve van [den] geinsinueerden gereekent op 
goederen int Schip De Vergulde Vreede, schipper Tjeert Crines, volgens de policien daarvan synde in 
date 15, 16 october 1703.  Kwestie heeft tot problemen geleid. 

 
1064. [7212. 246]: 22 november 1706.  Compromis tussen Pieter de Clercq, als last en procuratie 

hebbende van Barend Schröder, coopman tot Lubeck, zijnde deszelve procuratie op den 8 Augustus 1698 
voor Burgemeesters en Raad der Stad Lubeck voormelt verleden en gepasseert bij translaat authentique 
[...] ter eenre  ende hr. Jacomo Ruland, medecoopman hier ter stede ter andere zijde. 

 
1065. [7214. 257]: 14 november 1707.  Notaris betaalt aan het scheepsvolk van het schip De 

Generaal Runschild, in naam van Pieter de Clercq qq. en de kapitein, voor het laatst hun salaris. 
 
 Op huyden [...] hebbe ick notaris [...] mij mette naergenoemde getuygen gevonden aan boort van het 

schip De Generaal Runschild, nu jongst van S. Lucare69 gearriveert en leggende voor de paalen deeser 
Stadt; en aldaar aan het presente scheepsvolk uyt den naam en van wege d’hr. Pieter de Clercq als 
procuratie hebbende van de reeders van de voorn. scheepe, midsgaders uyt de naam van d’E Christiaen 
Cruysman, Capiteyn, opgelegt haar gagies en maandgelden en dat dezelve naar desen dag niet verder en 
souden comen te loopen, en dat mitsdien all het schipsvolck wierde affgedanckt, dat desselfs agterstallige 
gagies en maandgelden soude werden voldaan en betaalt soo dra door het voorn. scheepsvolck off eenige 
van dien soude weesen gepasseert verclaringe van de behoorlijke constitutie van ‘t opgemelte schip en 
het overvoeren der ingeladenen goederen, en verder gepresteert waer toe sy syn verpligt, en hebbe ick 
notaris van alles ‘zelve wel expresselyk geprotesteert [...] 

 
1066. [7215. 33]: 7 februari 1708.  Pieter de Clercq verklaart te transporteren aan de heer Jacob 

Fransz Overzee een fregatschip genaamd Het Oosters Boottems Waapen, gevoerd door schipper Cornelis 

 
68 Jacob van Heyningen (Alphen 1650 - Amsterdam 1726) was de vader van Gerrit van Heyningen, later echtgenoot van Pieter de 
Clercqs dochter Elisabeth. 
69 Sanlúcar de Barrameda, een Spaans havenstadje in de Golf van Cádiz, aan de monding van de rivier de Viar. 
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Jansz Kort, met alle deszelfs konden, staande en loopende wand, ankers, zeylen en touwerck, en verdere 
toebehooren, zoodanig en indienvoege als het zelve schip op den 21 december 1707 in publicque 
opveyling is vercoft en daar den voorn. Jacob Fransz Overzee in coop aangestaan [...]. 

 [Ingevoegd is een folio betreffende de 40ste penning met de 10e verhooging over de verkoop, waaruit 
blijkt dat het fregatschip voor ƒ 5.925 is verkocht.] 

 
1067. [7215. 167]: 20 juni 1708.   Pieter de Clercq machtigt Jacobus Hanecop om in zijn 

naam waar te nemen en defenderen voor de heeren Commisarissen van de Zeesaecken en daar ‘t verder 
zal werden gerequireerd, soodanige saecken als door Christoffel Krusman, geweesenen schipper van der 
schepe De Generaal Runschild op en jegens hem comparant in presence geadscribeerde qualiteyt als 
procuratie hebbende van de reeders van den voorn. schip De Generaal Runschild is geentameert, tot dien 
eynde alle termijnen te observeren ten uyteynde toe, en voorts daar omtrent in omnibus ad lites alles te 
verrigten t’geene zal werden gerequireert, met belofte van ratificatie onder verband als na regten [...] 

 
1068. [7216. 405]: 16 augustus 1708.  Kwitantie van Christoph Krusman, wonende te Stockholm, 

ex-schipper van het schip De Generaal Runschild aan Pieter de Clercq, voor ontvangst van ƒ 750 als gage, 
voor rekening van de reders van het schip. 

 
1069. [7216. 256]: 14 september 1708.  Mutueel testament van Pieter de Clercq en Cornelia Block, 

echtelieden, won. op Herengracht bij Herenstraat, gezond van lichaam, verstand wel hebbende enz. 
Herroepen eerdere testamenten, codicillen, alsook huwelijkse voorwaarden. Verklaren aan elkaar dat de 
ander als langstlevende in eigendom zal aanvaarden en behouden de gehele inboedel en alles wat daartoe 
mag behoren, daaronder mede begrepen het ongemunte goud, zilver en potpenningen, juwelen, rariteiten, 
boeken, klederen, zelfs die tot het lijf van de eerststervende behoren. Voorts van hun hofstede en 
landerijen, gelegen aan ’t Ghijn, met de boerenbruiker, en alle ap- en dependentiën van dien, mitsgaders 
de paarden, wagens, gereedschappen, meubelen en verder toebehoren. Voorts van het huis waarin zij 
wonen, gelegen op de Herengracht, daar het Huis te Schagen in de gevel staat. Institueren zij voorts hun 
kinderen in de blote legitieme portie, met bepalingen over lijfrenten. Benoemen tot slot elkaar tot enige 
voogd of voogdes over de kinderen. (7 pp.) 

 
1070. [7217. 6]: 5 januari 1709.   Insinuatie door Pieter de Clercq, als procuratie hebbende 

van Barend Schröder, koopman tot Lubeck, van Jacomo Roeland. 
 
1071. [7217. 67]: 29 maart 1709.  Pieter de Clercq en Pieter Grijspeert, als executeurs in de boedel van 

zaliger Laurens Block en als voogden over Elizabeth Block, deszelfs enige nagelaten dochter, machtigen 
Arend de Vogel om alle goederen en middelen die wijlen Laurens Block heeft nagelaten en in Vianen 
berusten te ontvangen en de verder aldaar openstaande kwestie af te handelen. 

 
1072. [7217. 115]: 13 mei 1709.   Huwelijkse voorwaarden Theodorus Fries en Cornelia de 

Clercq  (3 pp.)  Theodorus Fries geassisteerd door zijn vader Abraham Jacobsz Fries en zijn zwager 
Laurens Willink; Cornelia de Clercq met haar vader en moeder Pieter de Clercq en Cornelia Block. 

 
1073. [7217. 327]: 19 februari 1709.  Pieter de Clercq, gemachtigde van Barend Schröder, aan de 

ene kant en Jacomo Rulandsz (Roeland), koopman, aan de andere kant, wijzen een nieuwe arbiter aan 
inzake van het compromis van 22 november 1706: in plaats van wijlen Jan Rademaker Daniëls nu 
Bartholomeus Muysken. 

 
1074. [7220. 158]: 21 juli 1710.   Mutueel testament Theodorus Fries en Cornelia de Clercq, 

wonende op de Herengracht bij de Brouwersgracht, over ‘mijn glas loopt ras’ . (4 pp.) 
 
1075. [---. 112]: 23 juni 1711.   Huwelijkse voorwaarden Gerrit van Heyningen en 

Elisabeth de Clercq. 
 
1076. [7235. 171]: 23/26 september 1718.  Comp. Juffr. Isabella Galtrop, weduwe van Albertus Ploos 

van Amstel, in zijn leven burgemeester en raad van Weesp, voor haar zelf en nog als moeder en 
voogdesse over haar minderjarige kinderen, alsook Jacob Zijsman, medevoogd over de voorn. kinderen 
ter ene, en Pieter de Clercq ter andere zijde.   De eerste comparant verklaart aan de laatste verkocht te 
hebben en vervolgens 17 april 1717 voor schout en schepenen van Weesp ook opgedragen en 
kwijtgescholden te hebben seeckere bruycker lands gelegen in de Oost Bijlmer polder [...], doch naer de 
mael bevonden werd, dat de coop geschied is onder conditie en met opgeven, dat de voors. bruycker in de 
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verpondinge niet hoger aangeslagen was als voor 28 guldens, dezelve in tegendeel bevonden werd, dat in 
plaatse van 28 guldens, dezelve wel belast staat tot een somme van 66 gulden 5 stuyvers jaarlicx en 
gemerkt den laatste comparat over deese abusive opgevingh seer is benadeelt, en gevolgelijck 
behoorlijcke satisfactie pretendeert, dog waar van de begroting seer difficult is te doen en van veel 
krackeel soude weesen, so zijn zij comparante te raade geworden om met den andere te accorderen, in 
volgende manieren [...]  Uiteindelijk is bepaald dat Juffr. Isabella Galtrop het land terugkoopt. 

 
1077. [7244. 757]: 14/17 juli 1724.  Acte van liquidatie in de kwestie van het land in de Oost 

Bijlmer polder, als hierboven beschreven. 
 
 
 Notaris Gerard Burghout  [nrs. 7836 - 7886 (1708-1755)] 
 
1078. [7878. 860]: 8 augustus 1741.  Mutueel testament Francois de Haan, koopman, laatst 

weduwnaar van Catharina Reessen, en Susanna de Clercq, wonende binnen deze stad. 
 
1079. [7883. 1401]: 11 april 1748.  Mutueel testament Francois de Haan, koopman, en Susanna 

de Clercq, wonende binnen deze stad. Bespreken ondermeer de volgende legaten: 
- aan Geertruyd van der Keeren, wed. Gerrit Reessen, moeder van Francois de Haan’s overleden 

huisvrouw: ƒ 25.000 eens, 
- Jan Reessen, jongste zoon van voorn. Gerrit Reessen en Geertruyd van der Keeren, tegenwoordig 

wonende te Londen, ƒ 5.000 eens, 
- aan zijn moeder Elizabeth Schroters, wed. Jacob de Haan: ƒ 15.000 eens, 
- aan de Doopsgezinde gemeente vergaderende bij de Toren en ‘t Lam: ƒ 3.000, 
- aan de kinderen van Sara Willink en Abraham van den Bosch: tezamen ƒ 30.000. 
Zij stellen tot executeurs van hun testament: Pieter en Jacob de Clercq, broeders van Susanna. 

 
 
 Notaris Philippe de Marolles  [nrs. 7946 - 8066  (1708-1737)] 
 
1080. [7947B. 523]: 13 december 1708.  Pieter de Clercq en Egbert Thesing treden op voor zich en 

als geauthoriseerden van hun medereders van het schip de Maria Anna, dat op dat moment in Livorno 
ligt. Mattheus Chitty, hun medereder en geauthoriseerde in het schip, heeft zich voor £ 6.000 tournois 
borg gesteld om een Franse pas te krijgen voor de reis van het schip van Livorno via Marseille naar 
Amsterdam, dit ten behoeve van de ‘gemene rederij’. De Clercq en Thesing beloven namens zichzelf en 
hun medereders om Chitty schadeloos te stellen. 

 
1081. [7961-II. 29]: 6 april 1713.  Jean Fizeaux, koopman in Amsterdam, verklaart schuldig te zijn aan 

Pieter de Clercq, de som van ƒ 17.000 gls.  Terug over 12 maanden, op te zeggen van 6 tot 6 maanden; 
rente: 5%;  onderpand: waardepapieren. 

 
1082. [7961-II. 53]: 11 april 1713.  Gelijk als hierboven. 
 
1083. [7961-II. 53]: 11 april 1713.  Jacob van Herzeele, koopman in Amsterdam, verklaart 

schuldig te zijn aan Pieter de Clercq, de som van ƒ 12.000 gls.  Terug over 12 maanden, eventueel 
prolongeren, 6 maanden waarschuwen; rente: 5%;  onderpand: loterijbriefjes. 

 
1084. [7961-II. 123]: 27 april 1713.  Pierre Huguetean, koopman in Amsterdam, verklaart 

schuldig te zijn aan Pieter de Clercq, de som van ƒ 17.000 gls.  Terug over 12 maanden, of prolongeren, 6 
maanden waarschuwen; rente: 4½ %;  onderpand:  100 loten. 

 
1085. [7962. 219]: 25 augustus 1713.  Jean Henry Desmercieres, zijnde hier aanwezig, verklaart 

schuldig te zijn aan Pieter de Clercq, de som van ƒ 20.000 gls., nl. ƒ 11.000 in de bank op Pierre Testas, 
geschreven en ƒ 9.000 aan de Gebroeders van der Sprang, kassiers alhier. Terug over 6 maanden; rente: 
4½ %;  domicilie van de geldnemener is ten huize van Pierre Testas;  onderpand:  een groot aantal 
loterijbriefjes. 

 
1086. [7964. 96]: 17 mei 1714.   Jean Fizeaux, koopman in Amsterdam, verklaart schuldig te 

zijn aan Pieter de Clercq, een som van ƒ 12.500 gls.  Terug over 6 maanden; rente:  4½ %; onderpand:  
obligatis. 
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1087. [7964. 42]: 9 juli 1714.   Jean Fizeaux, koopman in Amsterdam, verklaart schuldig te 

zijn aan Pieter de Clercq, de som van ƒ 23.000 gls.  Terug over 6 maanden of prolongeren, 6 weken 
waarschuwen;  rente:  4½ %;  onderpand:  recipissen en obligaties. 

  In marge:  op 24 juli 1721 is alles afgelost. 
 
1088. [7965. 288]: 27 december 1714.  Egbert Thesing en Pieter de Clercq, kooplieden in 

Amsterdam, verklaren in november j.l. uit de hand verkocht te hebben aan de bewindhebbers van de 
West-Indische Compagnie te Amsterdam een fregatschip genaamd De Faem. Zij verklaren de koopsom 
van ƒ 31.000 gls. ontvangen te hebben. Zij stellen als borgen Hugh St. Quentin en Theodore Huijgens, 
kooplieden alhier. 

 
1089. [7967-III. 178]: 13 juni 1715.  Gabriel de Normandie, koopman in Amsterdam, 

gemachtigde van Johan Anthonij de Normandie, thesorier-generaal der Zwitserse troepen, wonende in ‘s-
Gravenhage, verklaart schuldig te zijn aan Pieter de Clercq, de som van ƒ 16.000 gls.  Terug over 12 
maanden of prolongeren;  rente: 4½ %;  onderpand: obligaties. 

 
1090. [7968. 58]: 18 juni 1715.   Abraham Fundam, koopman in Amsterdam, verklaart 

schuldig te zijn aan Pieter de Clercq, de som van ƒ 12.000 gls.  Terug over 6 maanden; rente: 4½ %;  
onderpand: obligaties. 

 
1091. [7988. 100]: 9 augustus 1720.  Egbert Thesing, koopman in Amsterdam, verklaart uit de 

hand verkocht te hebben aan Pierre Banal en Comp, kooplieden in Amsterdam, gemachtigden van 
Thomas Truc, van Duijnkerken, een fluitschip genaam De Susanna, waarop schipper is Sieuwert Claesen.  
Hij verklaart de koopsom van ƒ 18.500 gld. ontvangen te hebben.   Borgen:  Pieter de Clercq en Jan van 
Vollenhoven.  Het schip werd gekocht ten behoeve van de koning van Frankrijk. 

 
1092. [7988. 101]: 9 augustus 1720.  Phillipe Serrurier, namens de Compagnie De Wed. & Zoon 

van Louis Serrurier en Isaac Arondeaux, kooplieden alhier, verklaart uit de hand verkocht aan dezelfde 
Pierre Banal en Comp., als gemachtigde van Thomas Truc, van Duijnkerken, voor rekening van de 
koning van Frankrijk, een fluitschip genaamd De Slotemaaker, waarop schipper was Manus Cornelsiz., 
voor ƒ 18.000 gld.;  borgen:  Egbert Thesing en Pieter de Clercq. 

 
1093. [7999-II. 47]: 10 november 1721.  Isaac de Medina namens zijn Compagnie, Joseph de 

Medina & Zonen, kooplieden in Amsterdam, verklaart schuldig te zijn aan Pieter de Clercq, een som van 
ƒ 22.000 gld.  Terug over 6 maanden, eventueel prolongeren;  rente: 4 %;  onderpand £ 2.000 sterling 
Engelse Oost-Indische Compagnie.   

 In margine:  op 15 september 1724 terugbetaald. 
 
1094. [7999-II. 48]: 10 november 1721.  Aron en David Fernandes Nunes, kooplieden in 

Amsterdam, verklaren schuldig te zijn aan Pieter de Clercq, de som van ƒ 12.000 gld.  Terug over 6 
maanden, of prolongeren met 1 maand waarschuwen;  rente: 4 %;  onderpand: £ 1.000 Engelse Oost-
Indische Compagnie. 

 In margine:  op 14 november 1724 afgelost.  
 
1095. [7999-II. 47]: 10 november 1721.  Aron en David Fernandes Nunes, kooplieden in 

Amsterdam, verklaren schuldig te zijn aan Pieter de Clercq, de som van ƒ 24.000 gld.  Terug over 6 
maanden, of prolongeren met 1 maand waarschuwen;  rente: 4 %;  onderpand: £ 1.300 Engelse Oost-
Indische Compagnie. 

 In margine:  op 16 april 1725 afgelost.  
 
1096. [8003.  185]: 18 juni 1722.  Gillis Sautijn, van Amsterdam, verklaart schuldig te zijn aan Pieter 

de Clercq, koopman alhier, een som van £ 15.000 gld.  Terug over 6 maanden, in geval van aflossing dan 
1 maand waarschuwen;  rente: 4 %;  onderpand: £ 1.500 Engelse Oost-Indische Compagnie. 

 
1097. [8010. 108]: 15 maart 1724.  Isaac de Medina verklaart voor zijn compagnie Joseph de 

Medina & Zonen, kooplieden en alhier, schuldig te zijn aan Pieter de Clercq, een som van ƒ 25.000 gld., 
komende van 2.392.3.9 in 11 wissels voor hun rekening naar Londen aan John Leonard d’Orville en op 
hun order overgegeven aan Salomon de Medina Mozeszn.  Terug over 6 maanden, of prolongeren; rente: 
4 %;  onderpand: £ 2.500 sterling Zuidzee aandelen. 
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1098. [8010. 212]: 5 mei 1724.   Moses de Jacob Gabay Henriques, koopman in Amsterdam, 

verklaart schuldig te zijn aan Pieter de Clercq, een som van ƒ 40.000 gld., komende van de aankoop van £ 
3.000 sterling Engelse Oost-Indische Compagnie tegen ƒ 44.309.5.- gld., waarvan hij ƒ 4.309.5.- betaald 
heeft, blijvende ƒ 40.000 schuld. Terug over 6 maanden of prolongeren; rente: 4 %;  onderpand: de 
genoemde Engelse fondsen. 

 
1099. [8010. 1017]: 9 mei 1724.   Pieter de Clercq geeft John Leonard d’Orville, koopman te 

Londen, procuratie om aandelen in de East India Company, nominaal 1.000 pond sterling, te verkopen. 
 
1100. [8010. 1049]: 9 mei 1724.   Idem voor aandelen in de South Sea Company, nominaal 

1.500 pond sterling. 
 
1101. [8011. 128]: 26 juni 1724.   Elias en Manuel de Castro junior, kooplieden in 

Amsterdam, verklaren schuldig te zijn aan Pieter de Clercq, een som van ƒ 13.000 gld. voor de aankoop 
van £ 1.000 sterling in de Engelse Oost-Indische Compagnie, bedragende ƒ 14.207.18, waarvan hij een 
gedeelte betaald heeft, latende ƒ 13.000 gld. op rente.  Terug over 6 maanden, eventueel prolongeren;  
rente: 4%;  onderpand: de gemelde fondsen. 

 
1102. [8011. 191]: 11 oktober 1724.  Moses de Jacob Gabay Henricques, koopman in 

Amsterdam, verklaart schuldig te zijn een som van £ 25.000 gld.  Terug over 6 maanden, eventueel 
prolongeren;  rente: 4 %;  onderpand: £ 2.000 sterling Engelse fondsen. 

 N.B. Op 3 maart 1727 afgelost. 
 
1103. [8012. 63]: 6 december 1724.  Isaac de Medina voor zijn compagnie Joseph de Medina & 

Zonen, kooplieden in Amsterdam, verklaart schuldig te zijn aan Pieter de Clercq, een som van ƒ 96.000 
gld., nl. afgeschreven op: 

    21 november j.l.   28.000 
    27 november j.l.   28.000 
    29 november j.l.   24.000 
    30 november j.l.   16.000 
 Terug over 1 jaar; eventueel per ½ jaar prolongeren (met 1 maand waarschuwen);  rente: 4%; onderpand: 

£ 7.000 sterling in de Engelse Oost-Indische Compagnie. 
 N.B.  Op 8 augustus 1726 afgelost. 
 
1104. [8013. 131]: 9 januari 1725.  Moses de Jacob Gabay Henriques bekent schuldig te zijn 

aan Pieter de Clercq, een bedrag van ƒ 32.000 baar goud (wegens gekocht actiën) tegen een interest van 3 
%;  aflossing: 6 maanden;  onderpand persoon en goederen, £ 3.000 sterling actiën in de Bank of England. 

 
1105. [8013. 132]: 9 januari 1725.  Jacob Olivier, koopman in Amsterdam, verklaart schuldig 

te zijn aan Pieter de Clercq, een som van ƒ 10.000 gld., komende als rest van de aankoop van £ 1.000 
sterling Engelse Bank-aandelen voor de som van ƒ 13.351½ gld.  Terug over 6 maanden,, eventueel 
prolongeren;  rente: 3½ %;  onderpand: de genoemde fondsen. 

 N.B.  Op 12 mei 1728 afgelost. 
 
1106. [8014. 182]: 16 februari 1725.  Francisco Pereira en Comp., bekennen schuldig te zijn aan 

Pieter de Clercq, een bedrag groot ƒ 9.661 baar goud, wegens inkoop van South Sea Annuities, tegen een 
rente van 3½ %;  terug over 12 maanden; onderpand: persoon en goederen, £ 1.000 sterling South Sea 
Annuities. 

 
1107. [8014. 182]: 16 februari 1725.  George Capadoce bekent schuldig te zijn aan Pieter de 

Clercq, een bedrag groot ƒ 38.500 baar goud, wegens inkoop van £ 1.000 sterling actiën Bank of England; 
tegen een rente van 3½ %;  terug over 12 maanden; onderpand: persoon en goederen, de genoemde actiën 

 
1108. [8015. 102(?)]: ..... 1725.   Isaak de Prado, koopman van Amsterdam, verklaart 

schuldig te zijn aan Pieter de Clercq de som van ƒ 12.000 gld.  Terug over 6 maanden; rente: 4¾ %;  
onderpand: op 5 mei 1725 Engelse stijl heeft Jacques Francois de Witte, koopman van Londen, uit het 
bezit van de Prado, per procuratie van Melchior de Ruuscher, £ 1.000 aandelen in de Engelsche 
Oostindische Compagnie getransporteerd aan Pieter de Clercq. Datum van ingang: 25 april 1725. 
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1109. [8015. 143]: 22 mei 1725.   Samuel Mendes da Costa, koopman, bekent schuldig te zijn 
aan Pieter de Clercq, een bedrag groot ƒ 12.000 gld. baar goud (rest oude schuld), tegen een interest van 
3½ %;  terug over 12 maanden; onderpand: persoon en goederen, £ 1.000 sterling actiën Bank of England 

 
1110. [8015. 166]: 22 mei 1725.   Salomon de Meza, med. dr. in Amsterdam, bekent schuldig 

te zijn aan Pieter de Clercq, een bedrag groot ƒ 10.000 als restant van een schuld voor de aankoop van £ 
1.000 sterling in de Engelse South Sea Company, voor ƒ 12.226.10.- ; tegen een rente van 3½ %;  terug 
over 6 maanden; onderpand: persoon en goederen, de genoemde aandelen. 

 N.B.  Op 1 juni 1728 afgelost. 
 
1111. [8015. 775]: 14 juni 1725.   Pieter de Clercq verklaart schuldig te zijn aan Dirck en 

Gilles Boonet ƒ 10.000 gld., wegens gekochte actiën); terug over 6 maanden; rente: 3¼ %; onderpand: 
persoon en goederen, £ 1.000 sterling actiën Bank of England. 

 
1112. [8015. 138]: 18 juni 1725.   Jacob Lopes Pereyra, koopman in Amsterdam, verklaart 

schuldig te zijn aan Pieter de Clercq, een som van ƒ 10.000 gld. als rest van een schuld van ƒ 13.769.11.- 
voor de aankoop van £ 1.000 sterling Engelse Bankaandelen.  Terug over 6 maanden, eventueel 
prolongeren (met 1 maand waarschuwen);  rente: 3¼ %;  onderpand: de gemelde Engelse aandelen. 

 
1113. [8015. 176]: 29 augustus 1725.  George Capadose, koopman in Amsterdam, verklaart 

schuldig te zijn aan Pieter de Clercq, een som van ƒ 12.803 gld., dit voor de aankoop van £ 1.000 sterling 
Engelse Zuidzee-aandelen. Terug over 6 maanden, eventueel prolongeren.  Rente: 3¼ %; onderpand, de 
gemelde Zuidzee-aandelen, plus nog eens £ 300 sterling Engelse Oost-Indische Compagnie aandelen. 

 
1114. [8017. 250]: 13 februari 1726.  Moses de Jacob Gabay Henriques, koopman in Amsterdam, 

verklaart schuldig te zijn aan Pieter de Clercq, een som van ƒ 10.000 gld.  Terug over 6 maanden, 
eventueel prolongeren;  rente: 3½ %; onderpand: £ 1.000 sterling Engelse Oost-Indische Compagnie. 

 N.B.  Op 20 februari 1727 afgelost. 
 
1115. [8019. 12]: 21 juni 1726.   Jan de Bruijn, makelaar en Jacob Scheltes, koopman, 

beiden in Amsterdam, verklaren schuldig te zijn aan Pieter de Clercq een som van ƒ 44.000 gld.  
Komende als restant van de koopsom van £ 4.000 sterling Engelse Bankaandelen, bedragende ƒ 51.850 
gld., waarvan beide geldnemers ƒ 3.925 betaalden.  ƒ 44.000 gld. blijft op 4 % rente.  Terug over 6 
maanden, eventueel prolongeren.  Onderpand: de bovengenoemde Engelse aandelen. 

 
1116. [8020. 162]: 12 augustus 1726.  George Henriques, koopman in Amsterdam, verklaart 

schuldig te zijn aan Pieter de Clercq een som van ƒ 60.000 gld. voor de van Joseph de Medina 
overgenomen £ 5.000 sterling Engelse Oost-Indische Compangie tegen ƒ 76.569.7.8, waarvan de gemelde 
ƒ 60.000 tegen 4% rente blijven.  Terug over 6 maanden, in geval van prolongatie of aflossing een maand 
waarschuwen;  onderpand: de genoemde aandelen. 

 N.B. Op 18 februari 1729 alles afgelost. 
 
1117. [8020. 149]: 27 augustus 1726.  Jacob Henriques Medina, koopman in Amsterdam, 

verklaart schuldig te zijn aan Pieter de Clerck, een som van ƒ 12.000 gld., voor de aankoop van £ 1.000 
sterling Engelse Oost Indische Compagnie voor ƒ 15.313.17.8, waarvan een gedeelte is betaald. Blijvende 
de ƒ 12.000 gld. op 4%;  terug over 6 maanden, of prolongeren met 1 maand waarschuwen;  onderpand: 
de genoemde aandelen. 

 
1118. [8020. 154]: 28 augustus 1726.  Jacob Levy Flores, koopman in Amsterdam, verklaart 

schuldig te zijn aan Pieter de Clercq een som van ƒ 20.776 gld., voor de aankoop van £ 2.000 sterling 
Engelse Zuidzee aandelen.  Terug op 10 januari a.s.  ƒ 18.000 en de rest 6 maanden later;  rente: 4%;  
onderpand: de gemelde aandelen. 

 
1119. [8022. 125]: 14 februari 1727.  Cohen de Lara, van Amsterdam, verklaart schuldig te zijn 

aan Pieter de Clercq een som van ƒ 11.000 gld., komende als restant van een koopsom van £ 1.000 
sterling Engelse Oost Indische Compagnie, bedragende ƒ 13.565.2.8, waarvan hij reeds ƒ 2.565.2.8 
betaalde, blijvende ƒ 11.000 op 4%;  terug over 6 maanden, of prolongeren; onderpand: de gemelde 
aandelen. 

 N.B. Op 14 oktober 1727 afgelost. 
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1120. [8023. 35]: 6 maart 1727.   Everard Francois Schimmelpenning, drossaard van Vianen, 
wonende in ‘s-Gravenhage, hier aanwezig, verklaart schuldig te zijn aan Pieter de Clercq een som van ƒ 
24.000 gld.  Terug over 6 maanden, eventueel prolongeren, met een maand waarschuwen;  rente: 4%;  
onderpand: £ 3.000 sterling Engelse Zuidzee aandelen;  domicilie van de geldnemer is bij de Wed. van 
Arnoldus van der Meulen. 

 N.B.  Op 6 januari 1731 afgelost. 
 
1121. [8023. 129]: 16 mei 1727.   Charles Joseph Pereira, koopman in Amsterdam, verklaart 

schuldig te zijn aan Pieter de Clercq een som van ƒ 13.500 gld.,  komende van de aankoop van £ 1.5000 
sterling Engelse Zuidzee tegen ƒ 15.327.11 waarop hij betaalde 1.827.11; blijvende de ƒ 13.500 op 
interest van 3½  %;  terug over 6 maanden, of prolongeren met 1 maand waarschuwen;  onderpand:  de 
genoemde aandelen. 

 
1122. [8024. 167]: 26 juni 1727.   Lopo Nunes Ramieres jr., koopman in Amsterdam, 

verklaart schuldig te zijn aan Pieter de Clercq een som van ƒ 16.000; komende van de aankoop van £ 
2.000 sterling Zuidzee voor ƒ 20.168½ gld., waarvan er ƒ 4.168½ worden betaald.  Terug over 6 
maanden, of prolongeren, met 1 maand waarschuwen;  rente: 3½  %;  onderpand: de genoemde aandelen. 

 N.B.  Op 24 november 1727 afgelost. 
 
1123. [8024. 31]: 3 juli 1727.   Jan Colonius, koopman in Amsterdam, verklaart schuldig te 

zijn aan Pieter de Clercq een som van ƒ 23.143½  gld., terzake van aankoop van £ 2.000 sterling Engelse 
Bankaandelen, bedragende £ 24.960½ gld.;  hiervan betaald ƒ 1.816½ gld.  Terug over half jaar, 
eventueel prolongeren;  rente: 3½  %;  onderpand: de genoemde aandelen. 

 N.B.  Op 22 februari 1729 afgelost. 
 
1124. [8027. 215]: 20 april 1728.  Isaack de Prado, koopman in Amsterdam, verklaart dat hij op 20 

augustus 1726 een obligatie getekend heeft voor een bedrag van ƒ 12.000 gld. ten behoeve van Pieter de 
Clercq, onder verpanding van £ 1.000 sterling Oost Indische Compagnie;  hij heeft nu op 16 maart j.l. 
deze Engelse aandelen verkocht aan Manuel Abenator. Hij heeft het surplus boven de ƒ 12.000, zijnde ƒ 
5.237 ontvangen.  Derhalve zijn de genoemde obligatie van ƒ 12.000 ten behoeve van Pieter de Clercq 
met de verschuldigde rente en de verpande aandelen ten laste van Manuel Abenator. 

 
1125. [---. ---]: 12 februari 1729.  Testament Jan Stadnitski en Sara de Clercq. 
 
1126. [8035. 6]: 3 april 1730.  Cornelia Block, executrice van het testament van Pieter de Clercq, 

geeft procuratie aan Matthew & John de Neufville, kooplieden in Londen, om namens haar te verkopen, 
transporteren 6.500 pond sterling Engelse Bankaandelen in Londen, staande op naam van Pieter de 
Clercq. [Volgende akten: nr. 7: idem 7.900 pond sterling Engelse Zuidzee; nr. 8: 40.000 pond Sterling 
Engelse Zuidzee; nr. 9: 7.000 pond sterling Engelse Oost Indische Compagnie; nrs. 10 t/m 12 
vergelijkbare procuarties, nog niet bekeken)] 

 
1127. [8039. 166]: 23 maart 1731. Isaack Drago en Daniel Dias, kooplieden in Amsterdam, verklaren 

schuldig te zijn aan Cornelia Block, weduwe van Pieter de Clercq, een som van ƒ 27.000 gld.  Terug over 
6 maanden, of prolongeren;  rente: 2¾ %;  onderpand:  £ 3.000 sterling Engelse Zuidzee aandelen. 

 N.B.  De geldlening en Engelse obligaties zijn door deze geldnemers overgenomen van Everard Francois 
Schimmelpenning in ‘s-Gravenhage. 

 
1128. [8040. 61]: 10 september 1731.  Jacob Buijs, meester scheepstimmerman in Zaandam, 

verklaart ontvangen te hebben van Pieter Pels Andrieszn., schepen in Amsterdam, een som van ƒ 16.250, 
met een verering van 25 gouden dukaten; dit ter voldoening voor het bouwen van een fluitschip (122 x 26 
x 5½ voet); Pieter Pels betaalde zelf 1/8e, zijn medereders Jean Lucas Pels: 1/8, Agneta Bouwens, wed. 
Andries Pels: 1/8e, Jacob Oortman: 1/8e; Abraham Terborg 1/8e; Pieter de Clercq: 1/8e; Laurens de 
Clercq: 1/8e en de Wed. Jan Nessing: 1/8e part. 

 
 
 Notaris Hendrik van Aken  [nrs. 8071 - 8194 (1710-1767)]. 
 
1129. [8118. 164]: 25 maart 1733.  De geïnteresseerden in de mouterijen Het Potasch Vat en 

De Starke Samson c.s. verklaren hoe tegenwoordig de parten zijn verdeeld.  
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 Alzoo Hendrik de Vries, Anthony Klok en Willem Willink zynde ieder reeds voor 1/8e part geïnteresseert 
in de mouterijen Het Potasch Vat en De Starke Samson cum annexis volgens contract met Reynier 
Uylenbergh en Johanna Bakker, in dato 1 maart 1724, vervolgens op 3 februari 1731 van haar 
medeparticipanten Dirck Makreel Jansz, Laurens Das, Cornelis Vierhuyzen en Gerrit Mosis, dewelk 
ieder voor 1/8e part waren geïnteresseert, hare vier 1/8e parten in de gemelde twee mouterijen hebben 
gekogt en daarvan 1/8e part overgedragen aan Pieter de Clercq, behoudende Theodorus Fries zijn 1/8e 
part, ‘t welk hy met de voorschr. verkopers heeft geparticipeert gehad. 

 Verklaren wy ondergeschreven elkander te erkennen voor de volgende parten geïnteresseert te zijn in de 
meergemelde twee mouterijen, cum annexis, als: 

Hendrik de Vries, voor   1/4e part 
Theodorus Fries   1/8e 
Pieter de Clercq   1/8e 
Willem Willink   1/4e 
en Anthony Klok   1/4e 

 
 [met uitvoerig verdere bepalingen] 
 
 
 Notaris Adriaan Baars  [nrs. 8563 - 8796  (1715-1741)]. 
 
1130. [8571. 251]: 12 januari 1720.  Geïnteresseerden in het schip De Noordsebos met schipper 

Cornelis Janse Klijn, onderweg van Stockholm naar Amsterdam verongelukt op het eiland Römo van 
Denemarken, geven procuratie aan Lorens Nisse, koopman te Tönder, om voor hen bij berging op te 
treden. Tevens geven zij autorisatie aan Hessel Gerrit Gerrits vanwege de reders, en aan Anthony 
Waterman vanwege de ontvangers der lading, om met Nisse te corresponderen. Onderling accoord over 
betaling. Ondertekenaars zijn:  Anries Pels & Zonen, Pieter Mentink & Zonen, Cornelis van Dalen, 
Vastenburg en Bucking, Mattheus en Theodorus Christoffers, H.G. Gerritsz, Pieter de Clercq, de weduwe 
Pieter van Halmael & Zoon, Johan Hecker, Pieter Bonne de Jonge, Anthony Waterman. 

 
1131. [8572. 41]: 5 april 1720.   Anthony Waterman70, koopman in Amsterdam, bekent 

schuldig te zijn aan Pieter de Clercq, de som van ƒ 22.000 gls.  Terug over 6 maanden, gerekend vanaf 15 
maart; rente: 3½ %;  onderpand: 11 metalen kanonnen, aanwezig op schipperstimmerwerf De Haan op het 
Bickerseiland, bij Jan Gortzak, meester-scheepstimmerman. 

 
1132. [8572. 393]: 19 april 1720.  Antony Waterman, koopman van Amsterdam, heeft ontvangen van 

Pieter de Clercq, op 5 april en 12 april resp. ƒ 22.000 en ƒ 8.000 gld. 
 
1133. [8589. 1078]: 5 november 1721.  Anthony Waterman verklaart dat hij volgens een obligatie 

dd. 5 april 1720 aan Pieter de Clercq schuldig was ƒ 22.000 gld. en nog op 12 (19?) april een som van ƒ 
8.000 gld., dus tezamen ƒ 30.000.  Als onderpand heeft hij 20 kanonnen gegeven. Op 29 september en 31 
oktober j.l. heeft hij resp. afgeschreven ƒ 10.000 en ƒ 10.966 gld. en 13 stuivers, hierbij inbegrepen de 
verlopen rente, blijvende nog een schuld van ƒ 10.000.  Terug over ½  jaar of prolongeren.  Rente:  4 %; 
onderpand: er blijven nu nog 8 kanonnen als onderpand. 

 
1134. [8643. 1465]: 7 september 1728.  Cornelis de Gijselaar, door de Weesmeesteren benoemd tot 

administrateur van de goederen van Nicolaas d’Assonville en Maria Claerbout en tevens voogd over 
Anthony Cornelis d’Assonville, hun minderjarige zoon, maakt een contract met Pieter de Clercq jr.  De 
laatste comparant zal Anthony Cornelis d’Assonville voor 6 jaar bij hem in dienst nemen. Hij zal hem in 
de handel onderwijzen en verzorgen met kost, huisvesting, etc.  Hiervoor krijgt Pieter de Clercq een 
jaarlijkse vergoeding van ƒ 300 gld. 

 
1135. [8728. 1158]: 8 juni 1735.   Isack van Joseph de Meza, koopman in Amsterdam, 

verklaart schuldig te zijn aan Abraham Cromhuijsen, ook van Amsterdam, een som van ƒ 20.000 gld.   
Dit bedrag is overgemaakt aan Cornelia Block, wed. van Pieter de Clercq aan wie De Meza dit schuldig 
was onder verpanding van £ 2.000 sterling Engelse Oost Indische Compagnie aandelen;  terug over 1 jaar, 
of prolongeren (6 weken waarschuwen);  rente: 3%;  onderpand: de genoemde aandelen. 

 

 
70 Anthony Waterman (†1753) was de voornaamste Amsterdamse reder op Groenland; Bicker Raye zegt over hem: hij was een seer 
ryck man, klijn van persoon, dog seer net en proper. 
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 Notaris Isaac Angelkot  [nrs.  8463 - 8853 (1714-1743)] 
 
1136. [8504. 11]: 10 januari 1731.  Inventaris nalatenschap Anna Kuyken, wed. Steven van 

Leuvenigh, volgens opgave van Sara van Leuvenig, huisvrouw van Pieter de Clercq, en ten overstaan van 
Gerrit Kuyken, Jacob Verbeek en Abraham Fock, met Pieter de Clercq voornoemd benoemd tot 
executeurs testamentair en tot voogden over de minderjarige erfgenamen (kinderen van wijlen Lucia van 
Leuvenig bij Jacob Verbeek en van wijlen Anna van Leuvenig bij Abraham Fock). 

 
1137. [8504. 44]: 31 januari / 1 februari 1731. Scheiding nalatenschap Anna Kuyken, wed. Steven van 

Leuvenig; bedraagt ruim ƒ 183.000. 
 
 
 Notaris Hermanus de Wolff  [nr. 8905 - 9006 (1717-1763)] 
 
1138. [8907. 82]: 12 juni 1719.   Comp. Pieter de Clercq als ten deezen spetialyk gemachtigd 

van vrouwe Christina zaliger Claus Albrechts weduwe, en van de Heren Hans Lindeman, Reinholt Groot, 
Wilhelm Robbert Petri, Johan Classon en Michel Sperling, koopluiden tot Stockholm, en te zamen [...] 
eigenaars van ‘t schip De Vliegende Jarpe, gevoerd geweest bij Schipper Johan Andrietsz Graan, volgens 
haar procuratie, den 22 November oude stijl 1718 voor een notaris Johan Philip Kilburger aldaar 
gepasseerd. En verklaarde hij comparant in qualiteyt voorn. publicq in ‘t bekken op den 24ste april 
laatstleden verkogt te hebben, en diengevolge de bij deezen te transporteeren, cedeeren en op te dragen 
aan en ten behoeve van de Hr. Mathys Lubecks & Zoon, medecoopluiden alhier, het voorgemelte schip 
De Vliegende Jarpe genaamd [...] voor ƒ 4.000. [Kwitantie ingevoegd] 

 
1139. [8908. 157]: 11 december 1720.  Chertepartij tussen Pieter de Clercq als bevrachter ter ene 

en Cornelis Fopkes, schipper van het schip Beerevelt, groot omtrent 680 à 700 mooy St. Ubeszout, ter 
andere zijde. Schipper zal ballastscheeps met convoy verzeilen van hier naar St. Ubes71, om aldaar door 
des bevragters Correspondenten beladen te worden met zout, tot de volle en bequame laadinge van zijn 
gemelte schip toe [...]  En alzoo beladen zijnde zal den schipper daarmede met convoy zeilen tot op de 
hogten van ‘t Canaal of van ons Land, en dan zonder convoy op zijn reis verder a droiture vervolgen 
naar Stockholm; alwaar gearriveerd zijnde hij zijne gemelde zoutlaadinge zal uitleveren aan des 
Bevragters Commis, en wederom binnen zes weken naer zijn arrivement door de zelven Commis 
afgelaaden werden met zodanige goederen, als den Heer Bevragter zal goedvinden te schepen en 
waarvan de Schipper zodanige cognossementen zal moeten teekenen, als gerequireerd zullen werden, 
weder tot de volle en bequame laading van gemelte schip toe, en zal ‘tzelve zoo diep moogen belaaden, 
als het aldaar tot Stockholm zal aangekomen zijn; En daar alzoo weder afgeladen zijnde, zal den schipper 
daar mede ten spoedigste doenlijk wederkeeren na deeze stad Amsterdam, en gemelter teruglaadinge aan 
den Heer bevragter of zodanige andere als het behooren mag, behoorlijk uitleeveren. 

 Voor welke voors. gantse voyagie de Heer bevragter aan den Schipper alleenlijk zal betaalen vragt van 
de voorentgemelde zoutlaadinge, namentlijk 49 guldens Hollands geld, voor ieder last van 18 ton zout, 
die hij tot Stockholm zal komen uitleeveren en zullen twee derde parten van de voors. vragt tot Stockholm 
bij ‘t uitleeveren der voors. zoutlaadinge verdiend zijn, ende naar wisselcours of in goude wisselbrieven 
op hier, ter keure van de schipper, aan hem moeten werden voldoen, in het overige derde part wanneer 
den Schipper zijne teruglaadinge zal hebben uitgeleverd, en eerder of anders niet; En zal de Heer 
bevragter als dan nog daarenboven aan de Schipper betalen 63 guldens tot een Caplaken; zullende voorts 
in opzigte van averij, pilotagie, of andere ongelden gevolgd werden de usantie en costume van der zee 
[...] 

 
1140. [8909. 21]: 20 februari 1721.  Jacob van Heyningen verklaart te hebben verkocht aan 

Pieter de Clercq een huis en erve op de Herengracht, tussen Herenstraat en Brouwersgracht, althans bij 
den verkooper bewoond [...] mits dat daarbij zal moeten blijven en door de verkooper aan den cooper 
gelaaten worden het behangzel in de zijcamer, tot de gordijnen voor de bedstede, het valletje incluis, 
idem de schilderije aldaar voor en in de schoorsteen, wijders d’yzere plaat in de kinderen-Camer, dan 
nog het groene behangzel in de Eene zaal met de staande en leggende plaat, en het stuk schilderij voor de 
schoorsteen; Idem het goudleere behangzel in de groote zaal, met de schilderij voor de schoorsteen als 
anders, mitsgaders de groote staande coopere plaat en snuijver aldaar, alsmede de groote pars op de 
kleerzolder en dan nog de beelden in de tuyn, alles ‘tzij zal tevooren bij het huis is geweest, door den Hr. 

 
71  De tegenwoordige benaming van de Portugese havenstad St. Ubes is Sétubal. 
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verkooper ‘tzelve aanvaard, of naderhand door den zelve daarbij is gemaakt of gebragt; En mits nog dat 
den Hr. verkoper daarenboven gehouden zal zijn ten zijne costen het thuynhuysje met gedrukt zeildoek te 
doen behangen, en de Schutting in de Thuyn aan de Noordzijde te vernieuwen; En zulcx alles voor de 
somme van 28.000 guldens [...] mits nog dat den Hr. verkooper ‘t voors. huis zonder eenige vergoeding of 
huur zal mogen blijven bewoonen tot den 30ste April naastkomende [...]  En eindelijk alzoo het voors. 
perceel in maniere voors. is verhuurd aan de Hr. Anthony van Vollenhoven voor de tijd van zes 
achtereenvolgende jaeren ingaande den voorn. 30 April naastkomende tot 1.200 guldens jaarlicx [...] zoo 
zal de Heer cooper die huure moeten gestand doen, mits de huurpenningen daarvan genietende [...] 

 
1141. [8909. 23]: 24 februari 1721.  Gerrit en Albert van Heyningen, kooplieden in compagnie 

binnen deze stad, verklaren bij dezen te verzoeken en ook te authoriseren den Heer Pieter de Clercq, 
medecoopman om in hun naam en voor hun rekening uit de handen van de Heer Jacob Cromhout en de 
Heer Dirk Wuytiers, beiden te Amsterdam woonachtig, te ontvangen zeekere partije granen, door de 
Comparanten onder dezelve heren respectivelijk beleend [...] 

 
1142. [8909. 29]: 14 maart 1721.  Gerrit en Albert van Heyningen verklaren verkocht te hebben aan 

Pieter de Clercq 60 lasten rogge, als voor haar comparanten reekening zijn leggende tot Windau in 
Courland onder den Hr. Jobst Cöllner, coopman aldaar, benevens nog ‘tgeene aan geld onder denzelve 
heer Cöllner insgelyx voor haar comparanten reekening mag resteeren [...] 

 
1143. [8909. 44]: 14 maart 1721.  De Heren Gerrit van Heyningen en Albert van Heyningen, 

koopluiden tot Amsterdam, te kennen geevende dat zij comparanten met elkanderen hadden gehad een 
Compagnieschap van negotie onder de name Gerrit en Albert van Heyningen, volgens contract onder de 
hand gemaakt sub dato 5 Juli 1717, en door haar ieder apart geteekend, waarin onder andere gezegt 
was, dat die Compagnie zoude moeten gecontinueert werden tot primo April 1721 en voor die tijd niet 
zou mogen eindigen welke tijd dan ook alzoo in vollen vriendschap was volbragt geworden; dan dat zij 
Comparanten om zekere reedenen best oordeelende den Compagnieschap na die tijd niet verder te 
continueeren [...] zulx dat ieder bij vervolg voor zigzelfs en op zijn eigen naam mitsgaders voor zijn 
rekening, baten, schaden alleen zal aanvangen [....].  Verder bepalingen van liquidatie van de oude firma. 

  
1144. [8909. 132]: 13 augustus 1721.  Pieter de Clercq verklaart op 21 juli 1721 verkocht te 

hebben aan Jan Wynber van Amsterdam en medereeders het boeyer-schip De Elisabeth en Sara72 
genaamd, en laatst gevoerd geweest door schipper Gielt Olbertsz, voor ƒ 4.800.  Borgen: Gerrit en Albert 
van Heyningen  [kwitantie ingebonden] 

 
1145. [8910. 12]: 12 januari 1722.  Chertepartij tussen Pieter de Clercq als bevrachter ter ene 

en Pieter van Halma voor zichzelf en voor de compagnie van de Weduwe Pieter Halma Adamsz en Zoon, 
medekooplieden van Amsterdam, reeders van het schip Suzanna, gevoerd door schipper Hendrik 
Scheffen, groot op ‘t meeste 700 moy St. Ubeszout, leggende tegenwoordig in Texel om met het eerste 
convoy te zeylen naar St. Ubes als vervrachters ter andere zijde.  Overeenkomst dat het schip in St. Ubes 
zout zal laden en dit brengen naar Stockholm, om aldaar te worden bevracht met zodanige andere lading 
als des bevragters commies zal gelieven te scheepen, om daarmee naar Amsterdam te komen. Pieter de 
Clercq zal moeten betalen aan de vervrachters 46 guldens voor iedere last zou à 18 ton per last en nog 
eens 50 guldens tot een kaplaaken voor de schipper. 

 
1146. [8910. 24]: 9 februari 1722.  Comp. de heer Reinier Bouwens, voor hemzelf en voor de 

Compagnie van Jan Bouwens & Zoonen en de heren Jonas van Asperen en Pieter de Clercq, allen 
kooplieden te Amsterdam, als in commissie hebbende ingekogt en de directie gehad van het schip Het 
Ridderhuis, Capt. Hendrik Inberg, nu laatst gestrand en verongelukt op het eiland Schouwen van 
Zeeland.  Ende verklaarden, dat op de tijding van het verongelukken van gemelde schip den gedagte Heer 
Pieter de Clercq met communicatie en goedvinden van de andere Heeren Comparanten tot eenige en 
generaale gevolmagtigde slegts bij missive hadden aangesteld den Hr. Cornelis Haring, coopman tot 
Zierikzee, om alle ‘t geene van gemelte schip en laading geborgen zoude werden, uit handen van allen 
den geenen onderwien iets berusten zouden mogen zijn, te reclameeren, vorderen, over te neemen en te 
ontfangen, ofwel verkogt zijnde het zuivere provenu vandien, en van allen ontfangst behoorlijke quittantie 
te geeven, mitsgaders voor namaaning (is ‘t noodt) te caveeren, en te dien einde desnoods wegens 

 
72 Het is goed mogelijk dat dit schip was gebouwd in opdracht van Pieter de Clercq zelf en de naam verwijst naar zijn twee dochter 
Elisabeth en Sara de Clercq, die in 1690 en 1692 na elkaar waren geboren. 
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bergloonen als door anders ten beste doenlijk te accoordeeren, en wijders alles meer te doen en te 
bezorgen, wat te zaken voors. eenigzints verricht mogte werden [...] 

 
1147. [8910. 25]: 12 februari 1722.  Chertepartij tussen Pieter de Clercq als bevrachter ter ene 

en Philip Serrurier in de naam van zijn compagnie gaande op de naam van de Weduwe en Soon van 
saliger Louis Serrurier en Isaak Arondeaux, medekooplieden alhier als vervrachters, van ‘t schip De 
Groote Slootemaaker, gevoerd door schipper Manus Cornelisse, lang 123 voet, wijt 27 voet, hol 12 voet 
met ver dek van 70 voet, alles circa., hetwel op den 14 passado met het convoy naar St. Ubes is 
vertrokken, ter andere zijde. Zelfde overeenkomst als bij chertepartij van 12 januari 1722; prijs nu ƒ 48 
per last. 

 
1148. [8910. 101]: 26 mei 1722.   Chertepartij Pieter de Clercq en Jacob vande Velde, 

medekoopman van Amsterdam als reeder en instaande en de rato caverende voor de verdere reeders van 
het fluitschip De Boer, schipper Reyer Cock, ter andere zijde; te kennen gevende dat het gemelde schip 
volgens de laatste brieven tot St.Ubes gereed lag om met eene ladinge van 530 mooy zout, voor 
Reekening van de Reederij aldaar in ‘t zelve geladen, te zeilen met convoy tot op de hoogte van ‘t Canaal, 
ofwel verder naar schippers goedvinden, en dan zonder convoy voort te zeylen naar de Zond en 
vervolgens naar Stockholm; ende verklaarden als nu zij comparanten met elkander overeen gekomen te 
zij, dat de Hr. eerste comparant de gantsche voors. lading zout [...] zoude overneemen, gelijk hij neemt 
bij deezen, voor zijn Reekening en risico, ten prijse van den inkoop met den onkosten daarop geloopen, 
volgens Factuur [...] omme in voegen voorschr. te zeilen naar Stockholm en aldaar aan de Commies van 
de Heer eerste Comparant, zijnde de Hr. Simon Frederich Kusel, getrouwelijk uitgelevert te werden [...]  
Aan de schipper te betalen ƒ 33 voor ieder last zout en daarboven twee gouden dukaten voor een 
kaplaken. 

 
1149. [8911. 77]: 27 maart 1724.  Huwelijkse voorwaarden Bartholomeus van Leuvenig en Janneke de 

Clercq. 
 
1150. [8911. 99]: 2 mei 1724.   Pieter de Clercq verklaart te hebben verkocht, voor ƒ 6.650, 

en transporteert bij deze aan Jacob Spiegelmaker en medereders, een katschip genaamd De Hopvogel. 
Borgen: Pieter Grijspeert en Willem van Brienen. 

 
1151. [8912. 166]: 1 augustus 1724.  Pieter de Clercq transporteert aan zijn dochter Janneke de 

Clercq en schoonzoon Bartholomeus van Leuvenig: 
-  een huis en erve op de zuidzijde van de Leliegracht, tussen de Keizersgracht en de Prinsengracht, 
(volgens opdracht van 29 april 1712), op dat moment bewoond door Reynier Nuijen, die het in huur heeft 
sinds 1 mei 1724 voor twee jaar, voor ƒ 475 jaarlijks.  Waarde 8.000 
- obligaties en contanten, van zodanige waarde dat het totale transport op ƒ 40.000 komt. 

 
1152. [8912. 173]: 8 augustus 1724.  Mutueel testament van Pieter de Clercq en Cornelia Block, 

echtelieden, won. Herengracht bij de Herenstraat, gezond van lichaam, verstand wel hebbende enz. (4 
pp.) 

 
1153. [8912. 185]: 21 augustus 1724.  Comp. Gerrit van Heyningen; machtigt de heer Christiaan 

Gnospelius, tot Stockholm om in zijn naam met alle reverentie en submissie te suppliceeren en alle 
behoorlijke en mogelijke instantie te doen bij zijne Koninklijke Majesteit van Sweden of deszelfs Staats 
Comptoir en alle andere Collegien en Ministers dien te behooren mag, om te hebben liquidatie en 
betaling van alzulke partijen rogge en gerst, als in de jare 1714 voor zijne Constituants rekening uit 
Couwland herwaarts navigeerende, door het Esquader van het rijk Sweden onder wegen zijn 
aangehouden, en tot Straalzon ins konings magazijnen gebracht geworden, volgens de bescheiden 
daarvan zijnde;  alle de penningen dieswegens aan hem Constituants competeerende of toegelt werden te 
ontfangen [...] 

 
1154. [8913. 27]: 19 januari 1725.  Contract van compagnie tussen Susanna Block, wed. van 

Christiaen van Eeghen, enerzijds en haar zoon Christiaan van Eeghen ter andere zijde. Aangegaan voor 
een periode van 12 jaar. Als getuigen treden op Pieter Grijspeert en Pieter de Clercq. 

 
1155. [8913. 178]: 26 juni 1725.   Mutueel testament Bartholomeus van Leuvenig en Janneke 

de Clercq (4 pp.) 
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1156. [8913. 189]: 13 juli 1725.   Accoord en liquidatie van compagnieschap tussen Gerrit en 
Albert van Heyningen. 

 
1157. [8913. 207]: 2 augustus 1725.  Pieter de Clercq en Daniël Horens, decharge als voogden 

over Sara Horens, dochter van wijlen Daniël Horens; zij is inmiddels volwassen. 
 
1158. [8913. 272]: 15 & 16 oktober 1725.  Geïnteresseerden in de lading van het tjalkschip van 

schipper Thomas Lolkens, van Wartena, nu onlangs in deze reis van hier na Hamburg gestrand bij 
Wierum op de Vriese kust, machtigen de heer Pieter Jansz Oldaans, koopman tot Harlingen, om het schip 
te laten bergen en inkomsten van de lading op te eisen; onder de geïnteresseerden: Pieter de Clercq jr., 
Gerrit van Heyningen en Theodorus Fries. 

 
1159. [8913. 304]: … 1725.   Huwelijkse voorwaarden David de Neufville, geassisteerd 

door moeder Anna de Neufville, wed. wijlen Abraham de Neufville, en zijn broeder Abraham de 
Neufville, ter ene en Juffr. Christina de Clercq, geassisteerd door ouders Pieter de Clercq en haar oom 
Pieter Grijspeert, ter andere zijde (4 pp.) 

 
1160. [8914. 20]: 7 februari 1726.  Kwitantie: Christina de Clercq en David de Neufville 

ontvangen van (schoon-)vader Pieter de Clercq ƒ 40.000. 
 
1161. [8914. 73]: 3 april 1726.   Pieter de Clercq transporteert aan Pieter Kaaskanen, 

medekoopman alhier, het katschip De Fenix, met deszelfs gereedschappen en toebehoren, etc, voor ƒ 
4.100   [met kwitantie ingebonden]. 

 
1162. [8914, akte 139]: 8 juni 1726. Verklaring van Bastiaan Tewesz, oud omtrent 32 jaar, Jacob Prins, 

oud omtrent 48 jaar, IJsbrand Schouten, makelaar alhier, omtrent 46 jaar, ten verzoeke van Pieter de 
Clercq junior. 

 Bastiaan Tewesz verklaart dat hij enige jaren de koornlichter De Caaskamer bevaren hebbende, deze 
lichter altijd in staat heeft gevonden om koopmansgoederen te kunnen vervoeren, en wel in 't bijzonder 
dat sinds de lichter in het voorgaande najaar van de werf is gekomen, tot de 20 mei van dit jaar 1726, 
dezelve zo dicht heeft gevaren als men van een goede korenlichter zou kunnen verlangen. 

 Vervolgens verklaren Bastiaan Tewesz en Jacob Prins samen dat zij op vrijdag 17 mei 1726 met de 
voorn. lichter de Caaskamer hebben geladen buiten de palen dezer stad omtrent 21 lasten rogge en erwten 
en dat zij dezelve wel en droog op zaterdag 18 mei hebben gelost, en voor en onder het laden en lossen 
wel hebben gepeild en naar de pompen hebben gezien, maar gezoegzaam geen water bij de lichter 
gevonden hebben. 

 Vervolgens verklaart Bastiaan Tewesz op maandag 20 mei 1726 met de gemelde lichter te hebben 
geladen voor de heer requirant uit het schip De Jonge Gekroonde Hoop, gevoerd door schipper Aloff 
Gerritsz, toen liggende voor de palen dezer stad, omtrent 20 lasten tarwe, zijnde de rest van een partij van 
32 last, dat hij met gemelde zijn lading des namiddags omtrent half vier van boord is gegaan en (omdat 
het water wat aan de lage kant was en hij met zijn lichter buiten de Nieuwbrug bij de Harlingers langs de 
groen heen moest wurmen) niet voor namiddag omtrent vier uur is gekomen in de Amrak, dat hij voor en 
onder het laden, en totdat hij omtrent half vijf van zijn lichter ging, wel op zijn lichter heeft gepast, naar 
zijn pompen heeft gekeken, en genoegzaam geen water in deze heeft gevonden, en het weinige dat daar 
nog in was en zeer stonk, heeft uitgehaald; dat hij diezelfde avond omtrent acht uur weer op zijn lichter is 
gekomen, naar zijn pompen heeft gekeken, genoegzaam geen water in de lichter heeft gezien, en hetgeen 
daar nog in was heeft uitgehaald, en aldus zijn lichter 's avonds in een goede staat heeft gelaten. 

 Tenslotte verklaart de derde deposant IJsbrant Schouten dat hij op 21 mei 1726 's morgen omtrent vijf 
uren is opgeklopt door een lichterman, wiens lichter bij de voornoemde lichter De Caaskamer lag, die 
hem vertelde dat de lichter De Caaskamer in de grond en vol water zat; dat hij derde deposant daarop zelf 
naar die lichter is gegaan en het bevonden heeft als hem gezegd was, dat de lichter de Caaskamer in de 
grond en vol water zat, alleen dat nog omtrent drie lasten van de tarwe, op een hoop liggend, droog en 
boven water was, die hij derde deposant als het opzicht over de gemelde partij tarwe hebbene ook 
aanstonds heeft laten afschieten in een korenschuit, en dat hij vervolgens de gemelde lichter door kracht 
van volk heeft doen droogmaken, en gemelde natte tarwe naar de drogerij heeft gestuur; dat de gemelde 
natte tarwe alzo reeds naar de drogerij gestuurd zijnde, de heer Harmannus Blaaupot alhier dezelfde 
voormiddag aan hem derde deposant heeft order gegeven om die natte tarwe niet op de drogerij te 
brengen, voor en al zijn Ed. gezien had wat best was, dezelve zo nat te verkopen, dan wel te drogen, en 
ten dien einde aan hem derde deposant heeft belast daarvan monsters die middag voor een uur aan de 
grote beurs te bezorgen, gelijk ook geschied is, en dat de heren Harmanus Blaaupot en Jan Verrijn 
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tesamen die monsters hebben gezien en gevonden het beste te zijn de gemelde tarwe te laten drogen, en 
hij derde deposant de voors. tarwe dus met haar goedvinden nog dezelfde dag op de drogerij heeft laten 
brengen, te weten omtrent acht lasten op de drogerij De Dageraat, en de rest op de drogerij Het Potasvat, 
beide binnen deze stad, en dus de voors. natte tarwe op het spoedigst heeft laten drogen. 

 
1163. [8914. 211]: 8, 12 & 13 augustus 1726.  Comp. Pieter de Clercq jr. ter ene en Jan Verrijn en 

Harmanus Blaauwpot, mede alhier woonachtig, ter andere zijde, te kennen gevende dat de laatste comp. 
hebbende verzekerd den 19en april deeses jaars 1726 ieder duijzend guldens aan den eersten comp. op 
graanen in het schip De Gekroonde Hoop, schipper Alof Gerritsz, van Dantzig, en alle de circumjacentie 
van dien af tot deeze stad Amsterdam toe, als breeder is uijtgedrukt bij de police, denzelve 19 april 
daarvan getekend, gemelte schip wel behouden voor deeze stad was gearriveerd, dog dat een gedeelte 
van 32 lasten tarwe, waarop de assurantie geschied was, den 20sten maij laatstleden gelost zijnde in 
zekere koornligter des nagts tussen denzelven 20 en 21en maij in dezelve koornligter, in het Damrak aan 
de Koornmarkt leggende, was nat geworden, en dat zij comparanten  onderling over die schade 
differentien hadden gekreegen, sustineerende d’eerste comparant dat de laatste comparanten gehouden 
zijn dezelve te vergoeden, en sustineerende de laatste comparanten daartoe ongehouden te zijn; dog dat 
zij comparanten om alle moeijelijkheden en costen van proces dieswegens voor te komen, met elkander 
waren overeengekomen alle haare voors. differentie met de gevolgen & aankleven van dien [...] voor 
haar, haare erfgenaamen & nakomelingen te submitteeren & te verblijven [...] aam de decosoe. 
arbitragie en uijtspraak van de Heeren Jan Honnoré en Zeger van Zon, insgelijcx alhier woonachtig [...]. 

 
1164. [8914. 299]: 17 oktober 1726.  Testament van David de Neufville Abrahamsz en Christina 

de Clercq, echtelieden, wonende op de Leliegracht aan de noordzijde, tussen de Heren- en Keizersgracht, 
beiden gezond van lichaam, etc. (3 pp.) 

 
1165. [8917. 65]: 30 februari 1728.  Huwelijkscontract Pieter de Clercq en Sara van Leuvenig. 
 
1166. [8917. 174]: 1 mei 1728.   Acte van verdeling: Pieter de Clercq, als getrouwd met Sara 

van Leuvenig, ontvangt van Anna Kuyken, wed. Steven van Leuvenig, verschillende obligaties en 
lijfrenten, uit de nalatenschap van Steven van Leuvenig, vader van Sara. 

 
1167. [8917. 205]: 24 mei 1728.   Compromis tussen Pieter de Clercq jr. en de heer Pieter 

Bleeker, voor zijn compagnie Pieter en Dirk Bleeker, kooplieden van Sardam, ter ene, en Binderd Jansz, 
van Ameland, schipper van het schip De Vier Gebroeders, ter andere zijde;  de eerste comparanten 
hadden in het jaar 1727 te Dantzig in het voors. schip doen laden, namelijk de heer Pieter de Clercq een 
partij rogge en de heren Bleeker een partij tarwe, om naar Amsterdam gevoerd te worden;  doch 
onderweg is het schip in een zware storm gelopen en om hetzelve te verlichten, is enig graan van boord 
geworpen; en tot Christiaansund ingelopen, is aldaar de overige lading graan, nat geworden van het 
zeewater, verkocht en voor een gedeelte van het provenu is weer ingekocht en ingeladen een lading 
houtwaren. 

 
1168. [8918. 310]: 13 augustus 1728.  Testament Pieter de Clercq jr. en Sara van Leuvenig  

(2 pp.) 
 
1169. [8918. 387]: 12 oktober 1728.  Huwelijkscontract Jan Stadnitski en Sara de Clercq  

(2 pp.) 
 
1170. [8918. 414]: 10 november 1728.  Pieter de Clercq jr. transporteert aan Jan Agges Scholten, 

medekoopman alhier, een obligatie van ƒ 5.000 , ten laste van de heren Dirck van Tierzen en Hendrick 
Schroder, indertijds kooplieden alhier, getekend 10 juli 1726 ; rente: 4%. 

 
1171. [8918. 437]: 30 november 1728.  Jan Stadnitski en Sara de Clercq verklaren te hebben 

ontvangen van hun (schoon-)vader Pieter de Clercq een som van ƒ 40.000, bovendien: 
een goud horlogie met een goude ketting 
twaalf zilvere lepels en twaalf zilvere vorken 
twee zilvere theebusjes en twee zilvere zoutvaten 
vier zilvere beugeltassen, grote en kleine 
een zilvere poederdoosje, een kleerschuier met een zilvere blad en eenige andere kleinigheeden van 

goud & zilver 
een ketting coralyne halscoralen met het slot 
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een Nooteboome kas en een Eikenhoute kas 
wyders eenig porcelijn, tafelgoed en klijnigheden  (alles ongewaardeerd) 
En voorts kleedinge, van zijde, wolle, linnen en andere stoffen, mitsgaders ander klijnigheden, tot het 

lijf van haar tweede comparante behoorende  getaxateerd op ƒ 1.000. 
 
1172. [8919. 143]: 12 april 1729.  Insinuatie door Pieter de Clercq jr. van de schipper Claas Janse Das, 

dat deze nog niet, zoals was afgesproken, is vertrokken naar Dantzig. 
 
 [...] De heer Pieter de Clercq jr. doet mitsdezen door mij Notaris en getuigen te insinueren u, Claas Janse 

Das, schipper van het fluytscheepje de Juffrouw Catharina, dat hij insinuant reeds voor twee à drie 
weeken geleeden uw voornoemde schip, wanneer ghij geïnsinueerde voorgaaft klaar te zijn om daarmede 
te komen vertrekken, heeft bevragt volgens chertepartij sedert daarvan voor de Notaris Matthijs Maaten 
en getuigen alhier gepasseert, om met ten eersten hiervan daar met het zelve schip ballastscheeps te 
vertrekken naar Dantzig, en aldaar van zijn insinuants corresponde te intereessen en herwaards 
overtevoeren honderd en tien lasten graan tegen extraordinaire hooge vragt ter consideratie van uwe 
voorgegevene gereedheid; dat onderwijlen gij geïnsinueerde tot nog toe met uwe voornoemde schip hier 
zijt blijven leggen, en waarschijnlijk u nog langer hier zoekt op te houden, niet tegenstaande veelvuldige 
aanmaninge door den insinuant aan u geïnsinueerde, om de gezeide reis aan te neemen, gedaan. En alzoo 
hij insinuant daardoor ten uitsterste benadeeld en in zijne gedagten teleurgesteld werd, zoo doet hij u 
geïnsinueerde bij deezen door mij Notaris en getuigen aanzeggen, dat gij alsnog zonder eenige verder 
uitstel met het voorseyde schip zult hebben te vertrekken en aan het overeengekomene te voldoen, en 
protesteert wel espresselijk van alle kosten, schade en interesten, door uw geïnsinueerde manquement en 
vertoeving aan hem insinuant reeds veroorzaakt en verder te veroorzaken en van alles meer, waarvan hij 
eenigzints vermag ofte behoorde te protesteren.  

 Waarop den schippers vrouw en stuurman mij Notaris ten antwoord gaven, dat zij al weg zouden zijn 
geweest, doch dat zij geen volk konden houden, en dat zij nu nog twee man misten, en de schipper aan 
land was om die te huuren. [...] 

 
1173. [8919. 148]: 15 april 1729.  Pieter de Clercq jr. en Sara van Leuvenich verklaren verkocht te 

hebben, en bij deze te transporteren aan de Regenten van het doopsgezinde weeshuis te Amsterdam, ten 
behoeve van hetzelve weeshuis, een obligatie ter waarde van 2.000 ponden kapitaal van 40 groten 
Vlaams. 

 
1174. [8919. 148]: 17 augustus 1729.  Pieter de Clercq jr. en Sara van Leuvenich verklaarden 

verkogt te hebben, en bij deze in vollen en vrijen eigendom te transporteeren [...] aan en ten behoeve van 
hunne respective vader en behuwde vader Pieter de Clercq een obligatie [...] ter somme van 2.000 
ponden Capitaal van 40 grooten Vlaams [...] 

 
1175. [8290. 399]: 10 nov. 1729.   Sara Block, wed. Pieter Grijspeert, won. binnen deze stad 

op de Keizersgracht bij de Herenstraat, zijnde een geruime tijd zwak van gezicht geweest en nu 
genoegzaam blind geworden, verklaart om die reden te machtigen haar behuwd broeder Pieter de Clercq 
en haar neef Christiaan van Eeghen, gezamenlijk, om voortaan naar hun beider goeddunken de zaken van 
haar constituante, zowel in binnen- als buitenland, waar te nemen. Als getuigen ondermeer Hendrik 
Kelder, haar comparantes koetsier. 

 
1176. [8920. 423]: 26 november 1729.  Mutueel testament van Pieter de Clercq en Cornelia Block, 

echtelieden, beiden gezond van lichaam en verstand wel hebbende, etc. Approberen en houden van volle 
waarde hun testament door hun beiden gezamenlijk op 8 aug. 1724 verleden voor zelfde notaris. 
Toegevoegd worden bepalingen m.b.t. de oudste dochters Cornelia en Elisabeth de Clercq, in verband 
met de schulden van hun echtgenoten Theodorus Fries en Gerrit van Heijningen, alsook voor dochter 
Anna de Clercq, dewelke vermids hare lichamelijke zwakheden (naar 't oordeel van de langstleevenden 
der comparanten) niet in staat is vanzelf haare goederen te regeeren, wanneer zij derhalve zal hebben 
gerenuncieerd van hare legitieme portie [...]. Legaten aan de Doopsgezinde gemeente bij het Lam en de 
Toren een som van 6000 guldens en aan het wezenhuis van deze gemeente 3000 guldens. 

 N.B. Op het voorste blad twee zegels in rode was, met het familiewapen De Clercq.73 
 

 
73 Dit is het vroegste mij bekende gebruik van het huidige familiewapen. Volgens het door Pieter de Clercq (1700-1757) begonnen 
‘Geslacht Register de Clercq’ heeft George Bruyn aan het begin van de 18e eeuw dit “regte wapen van hun familie uyt Vlaanderen 
mede gebracht aan P. de Clercq getr. met C. Block”  
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1177. [8921.121]: 1 april 1730.   Compareert Anna de Clercq, meerderjarige en ongehuwde 
dochter van Pieter de Clercq en Cornelia Block. Zij ziet af van haar legitieme portie uit de nalatenschap 
van haar overleden vader. In ruil daarvoor blijft zij inwonen bij haar moeder. 

 
1178. [8921. 137]: 5 april 1730.   Compareren Theodorus Fries en zijn echtgenote Cornelia 

de Clercq, Gerrit van Heyningen en Elisabeth de Clercq, Bartholomeus van Leuvenig en Janneke de 
Clercq, Jan Stadnitski en Sara de Clercq, en Pieter en Laurens de Clercq, als meerderjarige erfgenamen 
van wijlen hun (schoon-)vader Pieter de Clercq. Zij accepteren de legitieme portie. 

 
1179. [8921. 254]: 23 juni 1730.   Testament van Laurens de Clercq en Catharina van 

Limburg, echtelieden, wonende op de Keizersgracht tussen de Leliegracht en Herenstraat, beiden gezond 
van lichaam etc. 

 
1180. [8921. 255]: 24 juni 1730.   Balance, getrokken in februari 1730 van de nalatenschap 

van Pieter de Clercq: Totaal: ƒ 1.832.274,8.8 
  
 [Transcriptie van de balans: zie volgende twee bladzijden] 
 
 [...] Egter zij juffvrouw Comparante [Cornelia Block, weduwe Pieter de Clercq] met allen ter consideratie 

van haare nog onmondige kinderen, maar ook en wel voornaamenlijk om de plegtige belofte, door haar 
juffouw Comparante op de commissie en ter requisitie van den Heer Aartsbisschop van Canterbury 
wegens de Engelse Effecten voor d'Edele Achtbare Heeren schepenen deser Stad gedaan, van te zullen 
maken goeden en deugdelijke Inventaris des Boedels, en waartoe het ook meer of anders in tijden of 
wijlen vereischt zoude mogen werden, te raade was geworden voor zodanig inventaris te employeren de 
Balance door haaren voorn. man zal eigenhandig op ultimo December des laatstleden jaars 1729 
getrokken en geslooten, zonder eenige andere of nadere taxatie, om onnoodige moeite en kosten te 
ontgaan, alleen met bijdraaging van alle 't geene tussen die tijd en deszelfs overlijden nog gepasseert was 
[...] 

 
1181. [8922, akte 322]: 17 aug. 1730.  Catharina van Limburg, enige dochter en erfgenaam van wijlen 

Abraham van Limburg, geeft volmacht aan haar echtgenoot Laurens de Clercq, om in haar naam 
behoorlijk op te dragen en kwijt te schelden aan juffr. de weduwe van Jacob Bus, een derde part in een 
huis en erve op de Herengracht, het vijfde huis benoorden de Leliegracht, door haar voorn. vader zaliger 
aan de genoemde juffr. weduwe van Jacob Bus voor een derde part van 17.000 guldens, waarop het hele 
huis gerekend is geworden, verkocht, etc. 

 
1182. [8922. 437]: .... 1730.  Verklaring van twee scheepslieden, ten behoeve van Pieter de 

Clercq, over het in zee werpen van graan, door bemanning van het schip De Twee Goede Vrienden. 
  
 Compareren d'eersame Claas Cornelisz Kaat, mastligterman en Symen Thijsz, deszelfs knegt, beide van 

Colhorm (?), doch thans zich alhier bevindende, en van genoegzame ouderdom, dewelke ter requisitie 
van den Heer Pieter de Clercq, koopman binnen deeze stad, voor den waarheid deposeerden en 
verklaarden, dat zij deposanten des nachts tussen den vijfden en zesden deezer maand november 1730, 
met hunne mastligter leggende onder de vlieter aan boord van het fluitschip genaamd De Twee Goede 
Vrienden, en gevoerd bij schipper Sjoert Henriksz, om daaruit in hunne mastligter te laaden, een partij 
van omtrent twintig lasten tarwe, terzelver tijd hebben gezien, dat uit het voornoemde fluitschip eenig 
graan in zee is geworpen geworden, en verklaard in 't bijzonder de eerste comparant Claas Cornelisz 
Kaat gezien te hebben dat het gezeide in zee geworpen graan met manden overboord is geluid geworden; 
en verklaart de laatste deposant Symon Thijsz dat het graan, 'twelk hij alvooren heeft zien in zee werpen, 
met scheppen in zee is geschopt geworden.  Gevende beide voorrede van weetenschap als vooren is 
uitgedrukt, en presenteerende ieder zijne depositie, desnootdts zijnde met solemneelen Eede te sterken 
[...] 

 
1183. [8923. 122]: 21 april 1731.  Comp. Laurens de Clercq en Catharina van Limburg; zij machtigen 

Monsr. Willem van Os, bode van Utrecht op IJsselstein - om in hunnen comparanten naam en van 
hunnent wegen te compareren voor de welgeboren Stadhouder of substituut-stadhouder der Leenhoven 
van IJsselstein en voor Leenmannen daartoe behoorende, ende aldaar in behoorlijke forme te verzoeken 
wederom verlijd en beleend te moogen werden met zeekere anderhalve morgen, of vier maden landts, 
gelegen onder de Geregte van Tedrode buiten Haarlem, zoo en in diervoegen de wijlen Abraham van 
Limburg [vader van Catharina, DdC], daarmede op den 16 februari 1724 is verlijd en beleend geworden, 
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[GAA, NA 8921.255]: 24 juni 1730.   Balans van de grootboeken van Pieter de Clercq (1661-1730) 
 

Balance getrokken den 11den februari 1730 
 

Debiteurs  Crediteurs 
 

Cornelia de Clercq, mijn dochter 
Elisabeth de Clercq, mijn dochter 
Pieter de Clercq, mijn zoon 
Janneke de Clercq, mijn dochter 
Christina de Clercq, mijn dochter 
Sara de Clercq, mijn dochter 
Laurens de Clercq, mijn zoon 
Huis en erve op de Heerengraft, daar het huis te Schagen in de gevel gestaan 

heeft 
Hofstede en landerijen aan de Westzijde van 't Ghijn 
Hofstede en landerijen aan 't Ghijn, genaamd Ghijnestein 
Huis en erve op de Heeregraft, bij de Brouwersgraft 
Imboel 
De Staaten van Stad Groningen en ommelanden 
Graf in Nieuwe Kerk 
Graf in Noorder Kerk 
De Staaten van Holland en Westvriesland ten comtoire van Haarlem 
Dijkgraaf, Hoogheemraad en Hoofdingelanden van Rhijnland 
Staten van Holland en Westvriesland ten comtoire van Amsterdam 
De Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden 
Actien in de Oostindische Compagnie ter kamer Amsterdam 
Actie in de bank van Engeland 
Gerrit van Heiningen, mijn schoonzoon, rekening à deposito 
Jean Fiseaux en Magdalena Maria Crommelijn, rekening à deposito 
Arnout Stockelaar en Belietje Kleinschol, rekening à deposito 
Gerrit en Albert van Heiningen, rekening à deposito 
Pieter Hulscher, rekening à deposito 
Lucas van Kamphuijzen, rekening à deposito 
Moses de Jakob Gabaij Henriques, rekening à deposito 
De Kroon Zweden 
Dubieuze schulden 
Metaal canon 
Zijde in compagnie met de Wed. en Zoon van Louis Serrurier en Isaak 

Arondeux 
Scheepspart onder directie van Jappe Wiggers van Hinloopen 
Scheepspart aan 't schip De Koning van Pruissen 
Scheepspart aan 't schip De Juffer Sara 
Scheepspart aan 't schip De Jonge Stam 

Transport 

40.000.--.-- 
40.000.--.-- 
40.000.--.-- 
40.000.--.-- 
40.000.--.-- 
40.000.--.-- 
25.000.--.-- 
30.000.--.-- 

 
20.000.--.-- 

9.691.--.-- 
29.350.--.-- 

6.000.--.-- 
100.--.-- 
300.--.-- 

289.10.-- 
42.600.--.-- 

6.076.--.-- 
8.059.07.8 
7.445.12.8 

31.425.--.-- 
74.295.04.-- 
56.509.11.8 
25.408.17.8 
3.043.13.8 

47.495.13.8 
4.642.15.-- 

152.13.-- 
44.314.07.-- 

100.--.-- 
250.--.-- 

18.294.01.-- 
1.473.05.-- 

 
4.104.06.-- 

818.02.-- 
603.--.-- 
975.--.-- 

============ 
ƒ 737.836.40.8 

 Capitaal 
Rekening van vermindering op uitstaande schulden 
Eigenaars van actien in de Oostindische Compagnie te Amsterdam 
Rekening van scheepsparten 
Reders van het schip Het Riddershuis in Stokholm 
Christina Albrecht, in Stokholm 
Assurantie 
Angelkot en Wolf, te Lisboa, mijn Rek: 
St. Ubeszout, aangaande de Reeders van 't schip De Groote 

Slotemaaker 
Adde Severin, te Lubek, mijn Rek: 
De Baron Wilhelm Hinrich van Knorring, te Stokholm, mijn Rek: 
Eigenaars van Beleende actie in diversche fontsen in Engeland 
Reders van 't schip De Bontemantel, schipper Herman Theunissen 
Reders van 't schip Debora, schipper Dirk Reitjes 
Ongelden 
Reders van 't schip Beereveld 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transport 

1.376.800.--.-- 
101.757.05.8 

31.425.--.-- 
887.08.8 
103.16.-- 
165.19.-- 

1.890.--.-- 
33.14.8 

 
9.927.09.-- 
6.472.07.8 

189.10.8 
295.257.05.-- 

400.--.-- 
2.880.08.-- 

637.16.-- 
3.446.09.-- 

=========== 
 

ƒ 1.832.274.08.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ƒ 1.832.274.08.8 
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[GAA, NA 8921.255]: 24 juni 1730.  (vervolg) 
 

Getransporteerd 
 
Scheepspart aan 't schip De Bonte Mantel 
Scheepspart aan 't schip De Debora 
Scheepspart aan 't schip De Moscovische Galei 
Scheepspart aan 't schip Le Serrurier 
Scheepspart aan 't schip De Stad Sante 
Scheepspart aan 't schip De Koning David 
Scheepspart aan 't schip De Vreedzame Christina 
Scheepspart aan 't schip Beereveld 
Scheepspart aan 't schip De Jonge Jacob 
Scheepspart aan 't schip De Grote Slotemaaker 
Scheepspart aan 't schip De Juffer Christina 
Scheepspart aan 't schip De Juffer Antonia 
Scheepspart aan 't schip De Catrina 
Scheepspart aan 't schip De Casper en George 
Scheepspart aan 't schip De Jonge Hendrik 
Scheepspart aan 't schip De Juffer Catrina 
Scheepspart aan 't schip De Korenbeurs van Amsterdam 
Pieter Kors (Passer), rekening à deposito 
Bartholomeus van Leuvenig, mijn behuwd zoon, rekening à deposito 
Reders van het schip De Grote Slotemaaker 
Cargasoen per Smirna, onder directie van Louis Serrurier en Isaak Arondeaux 
St. Ubes zout, onder Adde Severin, te Lubek 
De Wed. en zoon van Louis Serrurier en Isaak Arrondeaux; mijn Rek:, onder Mussart 

en De la Fontaine, te Smirna 
Everard Francois Schimmelpenning, Drost van Vianen, in 's Gravenhage, rek. à dep.  
Samuel Uziël Cardose, rekening à deposito 
De Wed. Jeronimo Fernandes Vega, rekening à deposito 
Actien in diversche fontsen van Engeland 
Manuel Abenater, rekening à deposito 
Cassa 
Actien in de Zuidzee Compagnie te London 
Banco 
Jehudas Alvares Vega, rekening à deposito 
Mozes Raphaël da Veiga, rekening à deposito 
Matthew en John de Neufville, te London, mijn Rek: 
Samson Salomons en Vrouwtje Salomons, echteluiden, rekening à deposito 
Zuidzee annuities 
Debiteurs van Wisselen 
 

Totaal 

ƒ 737.836.40.8 
 

425.--.-- 
400.--.-- 
750.--.-- 

6.500.--.-- 
225.--.-- 
26.08.8 
24.--.-- 

1.275.12.-- 
419.05.8 

2.553.10.-- 
1.704.11.8 

62.10.8 
767.02.-- 
790.11.-- 

2.182.14.-- 
583.11.-- 
208.13.8 

6.140.--.-- 
10.106.05.-- 

4.822.10.-- 
2.965.10.-- 
9.927.09.-- 

 
440.19.-- 

54.660.01.8 
17.625.12.-- 
13.824.18.-- 

295.257.05.-- 
12.783.15.-- 

8.053.19.-- 
27.779.14.-- 
36.686.09.8 
16.768.07.8 
31.517.15.-- 
12.439.14.8 
20.105.--.-- 

280.799.07.-- 
74.431.03.8 

============ 
ƒ  1.832.274.08.8 

 Getransporteerd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Totaal 

ƒ 1.832.274.8.08.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

=============
= 

ƒ  1.832.274.08.8 
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een gezeide leen te verheffen en te verheergewaaden, mitsgaders Huld, Eed van Manschap en Trouw te 
doen naar behooren, alsmede om in den naam van de Juffr. Comparante te verzoeken octroij om bij 
uiterste wille van het voors. leen te mogen disponeeren ten behoeve van wien het haar zal goeddunken 
[...] 

 
1184. [8923. 124]: 23 april 1731.  Huwelijkse voorwaarden Hendrik Jan Willink en Susanna de Clercq. 
 
1185. [8923. ---]: 28 april 1731.  Theodorus Fries, won. op de Droogbak bij brouwerij ‘t Witte Hart, 

machtigt Christiaan van Eeghen om voor schepenen de volgende schuldbrieven te passeren: 
    Cornelia Block, wed. Pieter de Clercq  30.000 
    Sara Block, wed. Pieter Grijspeert   15.000 
    Pieter de Clercq       7.500 
    Laurens de Clercq      7.500 
 Uitdrukkelijk is bepaald dat alle schuldbekentenissen tegelijk zijn gepasseerd en zonder intermissie 

geregistreerd, zodat zij gelijk recht van preferentie hebben. 
 
1186. [8924. 332]: 8 september 1731.  Comp. Hendrik Jan Willink en Susanna de Clercq en 

accepteren ƒ 40.000  uit de nalatenschap van Pieter de Clercq, i.p.v de volle legitieme portie. 
 
1187. [8924. 436]: 28 november 1731.  Mutueel testament Laurens de Clercq en Catharina van 

Limburg,  woonende binnen deze stad op de Keizersgraft, tussen de Lelygraft en de Heere straat, beide 
[N.B. ingevoegd: 'redelijk'] gezond van lichaam en hun verstand, memorie en uitspraak volkomen 
hebbend [......]  Ende daarop komende ter dispositie van alle goederen, roerende en onroerende, actien, 
crediten en geregtigheeden, die de Eerststervende de Testateuren metter dood zal komen na te laaten, en 
waarover dezelve eenigzints disponeeren kan, niets ter wereld uitgezonderd, en zij Juffr. testatrice nog in 
't bijzonder volgens een uit kragte van het Octroij, aan haar Juffr. testatrice op haar verzoek door de 
hoog Furstelijke voogden van zijn Hoogheid de Heeren Prince van Orange en Nassauw op de tweeden 
Juny deezes Jaars 1730 binnen IJsselstijn verkend, ook disponeerende van alle goederen, die zij van 
welgemelde Hoog Furstelijke voogden alreede te Leen houdende is en namaals verkrijgen mogte, 
verklaarden zij testateuren [...] d'eerststervende de langst leevende van hun beiden te stellen en 
benoemden tot zijn of haar eerststervenden algeheelen erfgenaam, omme alle des eerststevenden 
naatelaaten goederen (behouden dat de testateur langstlevende in opzigte van de gemelde leengoeden zig 
zal moeten reguleeren naar de regten en costuijme van welgemelde Leen-Hof, met volle regt en erfstelling 
te werde aanvaard [...] 

 
1188. [8925. 106]: 7 april 1732.  Isaac de Salamon Abrabanel Souza, koopman alhier, bekent schuldig 

te zijn aan Cornelia Block, wed. Pieter de Clercq, een som van ƒ 134.000 spruitende uit betaling te 
Londen door de heren Mathew en John de Neufville, op order van dezelve juffr. wed. de Clercq gedaan 
van £ 9.000 actiën in de Engelse Oost Indische Compagnie, dewelke hij comparant alhier tot diverse 
prijzen had ingekocht, en op de naam van dezelfde juffr. wed. de Clercq in de boeken der gezeide 
Compagnie heeft doen stellen, etc. (3 pp.) 

 
1189. [8925. 113]: 15 april 1732.  Comp. Pieter de Clercq en verklaarde op 31 maart laatstleden in 't 

bekken alhier voor ƒ 385 verkogt te hebben en hierbij in vollen en vrijen eigendom te transporteren [...] 
aan de heeren Leendert en Pieter Scheltes, medecoopluiden alhier, een achtste part in het Smalschip De 
Gerechtigheid, schipper Nanne Berens, met de Gelden bij de Beurs & alle deszelfs gereedschappen en 
toebehoortens. 

 
1190. [8925. 114]: 15 april 1732.  Akte als hierboven: Pieter de Clercq verklaart voor ƒ 375 een achtste 

part in hetzelfde schip De Gerechtigheid te hebben verkocht aan de heer Paulus Beuken.  
 N.B. Tussen de twee akten is een kwitantie ingebonden. 
 
1191. [8926. 263]: 30 en 31 september 1732. Cornelia Block, wed. Pieter de Clercq, verklaart verkocht te 

hebben aan de heer Floris Weerzel een huis en erve, staande en gelegen aan de Noordzijde van de 
Herengracht, tussen de Herenstraat en Brouwersgracht, thans door de heer koper bewoond, voor een som 
van ƒ 37.500 contant. 

 
1192. [8926. 300]: 9 oktober 1732 (?)  Cornelia Block, wed. Pieter de Clercq, creditor of Sr. Justus 

Beck, Baronet in London, against whom a commission of Bankrupt hath been issued, machtigt John de 
Neufville aldaar om in haar naam te handelen en ontvangen. 
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1193. [8926. 394]: oktober 1732.  Comp. Isaac de Salomon Abrabanel Souza, koopman binnen deze 

stad, ter eenre, en Juffrouw Cornelia Block, weduwe van Pieter de Clercq, ter andere zijde, [...] te kennen 
gevende dat de eerste comparant op 7 April deezes jaars 1732 voor mij Notaris gepasseerd heeft ten 
behoeve van de laatste comparante: een obligatie ter somme van ƒ 134.000 capitaal, bankgeld deezer 
stad, met beleening daarvoor actien in d'Engelsche Oostindische Compagnie [..]  [Akte betreft verdere 
specificatie van de overeenkomst]. 

 
1194. [8927. ---]: 25 juni 1733.   Engelse procuratie Cornelia Block. 
 
1195. [8927. ---]: 1 september 1733.  Twee Engelse procuraties Laurens de Clercq.   
        
1196. [8927. ---]: 4 september 1733.  Engelse procuratie Cornelia Block. 
 
1197. [8928. ---]: 12 oktober 1733.  Drie Engelse procuraties Laurens de Clercq. 
 
1198. [8928. ---]: 17 november 1733.  Engelse procuratie Laurens de Clercq. 
 
1199. [8928. 450]: 20 november 1733.  Insinuatie en procuratie op de heren Isaak Drago en Daniël 

Dias, ten behoeve van Cornelia Block, betreffende aangekochte acties in de Londense Zuidzee 
Compagnie. 

 
 [...] ten verzoeke wegen juffr. Cornelia Block, wed. Pieter de Clercq, woonagtig binnen desen stad, mij 

vervoegd aan de respectieve woonhuisen mede alhier van de heren Isaak Drago en Daniël Dias en aldaar 
sprekende met den eerstens broeders vrouw en met den laatstens moeder, zo zij respectievelijk zeide te 
zijn weezen en dewelke zeiden dat dezelfde heren Drago en Dias niet t'huis waren, hebbe ik gedaan de 
navolgende insuniatie en procuratie, [...] dat door u Heren Geinsinueerden op de 23 maart 1731 voor 
Notaris Philippe de Marolles alhier is geconditioneerd, dat in gevalle de prijs van de 3.000 ponden 
sterling actien in de Zuidzee Compagnie te London bij de gezeide akte beleend, quam te daalen, en 
minder te loopen, als die toen waren, ghij Heeren Geinsueerden dezelve altijt zoudt hebben tenminste 
tienhonderd boven het beloop van het daarop verstrekte bankgeld [...], gelijk ook gij Heere 
Geinsinueerden daar bij hebt aangenomen het daartoe noodige surplus aan haar Juffr. Insinuante op 
haar eerste aanmaaning zonder eenige exceptie in banco te betalen [...] 

 
1200. [8931. 85]: 23 februari 1735.  Comp. Pieter de Clercq en Matthaeus de Neufville; de 

eerste verklaart in zijn comptoirdienst aangenomen te hebben Aernout van Lennep, stiefzoon van de 
laatste comparant [bepalingen ondermeer: dat dezelve Aernout van Lennep gehouden zal zijn ‘smorgens 
vroeg te komen en ‘savonds zo laat te blijven als geordonneerd zal werden [....] dat de Heer eerste 
comparant aan dezelve behoorlijk onderwijs in het beloop van de koophandel zal geeven en de heer 
laatste comparant daarvoor aan de heer eerste comparant ten einde van ieder van de voors. zes jaaren 
zal toegeeven en betalen 350 guldens.] 

 
1201. [8931. 150]: 21 maart 1735.  Chertepartij tussen Jacob de Clercq en schipper Jan Roodt 

van Den Helder, voerende het galliootschip d’Alida en Elisabeth, lang 89¼ voet, wijd 25,1 voet en hol 12 
voeten. Schipper moet naar Riga varen met nog te bepalen inhoud en aldaar in te laden drieband, of 
reynheilig vlas, of andere goederen, ter keure van de bevrachter, vandaar direct naar Lissabon te varen en 
de gezeide lading uit te leveren. 

 
1202. [8931. 190]: 13 april 1735.  Pieter de Clercq verklaart verkocht te hebben en transporteert bij 

deze aan schipper Frederik Christiaan Carstens voor hemzelf en zijn medereders, het smakschip De 
Boodschap Maria, laatst gevoerd door schipper Gosse Haantjes, met alle gereedschappen en toebehoren, 
voor ƒ 800. 

 
1203. [8932. 346]: 4 juli 1735.   Chertepartij tussen Jacob de Clercq als bevrachter en 

schipper Dirck Pieterse van Ameland, voerende het fluitschip De Sluijter.  Schipper zal ballastscheeps 
zeilen naar de een of andere plaats in Vrankrijk in de quartieren van Nantes, buiten de Croonwyck en 
aldaar zout in te laden en daarmee direct te zeilen naar Dantzig, Riga of Konigsbergen, volgens de order 
die hij van de heer bevrachter in de Zond vinden zal, en in een van de drie plaatsen volgens dezelfde order 
de gezeide lading getrouwelijk uit te leveren. [verdere bepalingen]. 
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1204. [8932. 372]: 15 juli 1735.   Chertepartij tussen Jacob de Clercq, bevrachter, en schipper 

Claes Jansz Bollebakker van Ameland, voerende het schip ’t Eiland Ameland, groot ca. 180 lasten rogge.  
Gelijk als chertepartij hierboven. 

 
1205. [8932. 404]: 12 augustus 1735.  Jacob de Clercq approbeert het testament van zijn vader 

Pieter de Clercq en verklaart geheel vergenoegd te zijn met de som van ƒ 40.000; verklaart voorts hiervan 
op 6 maart 1734 van zijn moeder reeds ontvangen te hebben de som van ƒ 23.937.15.-- 

 
1206. [8932. 409]: 16 augustus 1735.  Comp. Pieter de Clercq, als gemachtigde van juffr. wed. 

Mijnders Pieters en van de heeren Reynier en Jan Pieters, kooplieden te Dantzig, ter ene, en Hendrik 
Zegers, medekoopman te Amsterdam, ter andere zijde.  [over een in Dantzig door de Pietersen beladen 
schip]. 

 
1207. [8933. 511]: 18 oktober 1735.  Cornelia Block, weduwe Pieter de Clercq, rederesse en 

eigenaresse voor de helft van het schip De Boodschap Maria, gevoerd door schipper Jacob Blom, 
machtigt haar zoon Laurens de Clercq of haar jongere zoon Jacob de Clercq, wien van beiden het het best 
conveniëren zal, om in haar naam en in naam van haar oudste zoon Pieter de Clercq, als mede-reeder en -
eigenaar voor de helft van het voors. schip, zich te vervoegen voor het Edele Mogende Collegie ter 
Admiraliteit, om daar voor het voors. schip te verzoeken, voor nu en ten allen tijden namaals, een 
paspoort tot beveiliging tegen de schepen van Algiers. 

 
1208. [8933. 577]: 25 november 1735.  Pieter de Clercq machtigt Mr. Simon de Knuyt, advocaat en 

notaris alhier, om in zijn naam alle zaken en kwesties die hij heeft tegen personen, onder de jurisdictie 
van Amstelveen wonende of behorende, al heeft en nog zou krijgen, voor de Gerechte van Amstelveen 
waar te nemen. 

 
1209. [8933. 615]: 29 december 1735.  Jacob de Clercq machtigt de heer Jacob Decourt, koopman 

te Bordeaux, om voor hem te innen en ontvangen van de heer Van den Branden aldaar, hetgeen deze hem 
comparant nog schuldig is. 

 
1210. [8934. 18]: 13 januari 1736.  Comp. Cornelia Block, wed. Pieter de Clercq, als 

eigenaresse van twee huizen en erven, staande en gelegen naast elkaar aan de zuidzijde van de 
Leliegracht, tussen de Keizers- en Prinsengracht, ter ene, en Bartholomeus van Leuvenig, als eigenaar van 
een huis en erf, gelegen naast de eerstgemelde huizen en erven, ter andere zijde. Zij verklaren bij 
gelegenheid van het timmeren onlangs geschied van de twee eerstgemelde huizen als doen reeds met 
elkanderen [...] overeengekomen te zijn, dat de door de Juffr. eerste comp. haar zijmuur, belendend de 
heer laatste comparant, zou mogen worden gezet op zijn uiterste grond, dat is vier duymen in de gemeene 
......  [verder bepalingen, over uitwatering door de straat, loden buis in de put]. 

 
1211. [8934. 30]: 20 en 23 januari 1736.  Chertepartij tussen Jacob de Clercq als bevrachter en 

schipper Hans Pieterse de Jong van Amsterdam, commandeerende het schip De drie Gebroeders, groot ca. 
56 lasten, ter andere zijde. Schipper zal van Rotterdam, waar het schip ligt, ballastscheeps zeilen naar 
Nantes en het daar laden met alle koopmanschappen, als de bevrachters correspondent aldaar in ‘t zelve 
zal willen laden, daarmee naar Dantzig of Amsterdam te varen, naar keuze van de heer bevrachter om 
daar de gezeide lading uit te leveren. 

 
1212. [8936. 301]: 23 en 24 juli 1736.  Chertepartij Jacob de Clercq en schipper Pieter Oijevaar, 

van Hoorn, voerende het fluitschip De Vrouw Ida Elisabeth, lang 130 voet, wijd 26¾ voet, hol 11¾ voet 
en ‘t dek 6 voet, ter andere zijde;  schipper zal gehouden zijn ballastscheeps te zeilen naar de Reede van 
Stolpe & Rugenwolde en daar in te nemen houtwaren en andere of meer der goederen, die des bevrachters 
correspondent daarin gelieve te schepen; vandaar te zeilen naar Lisboa, alwaar de schipper zo wegens 
zijne inhebbende ladinge, als ter bedieninge van zijn schip zelve, zijn adresse zal moeten nemen aan de 
Heren Recho & Milentz; na de aflevering van de goederen zal de schipper vrij zijn  [nog verdere 
bepalingen]. 

 
1213. [8937. 512]: 14 december 1736.  Insinuatie van Teunis Blok, als last hebbende van Jan 

Boendermaker van Hoorn, als reder en boekhouder van t schip De Vrouw Ida Elisabeth, gevoerd door 
schipper Pieter Oijevaar, aan Jacob de Clercq, als bevrachter van hetzelfde schip, volgens chertepartij van 
23 en 24 juli voor dezelfde notaris gepasseerd. 
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 Op verzoek van de schipper was door de stuurman, bootsman, timmerman en een matroos van het schip, 
voor de burgemeesters van Dantzig een verklaring afgelegd over allerlei problemen met het schip, 
veroorzaakt door een zeer zware storm. [uitvoerig stuk: 5 pp.]. 

 
1214. [8937. 517]: 1736.   ‘Resonsie en contraprotestatie’ van Jacob de Clercq aan Teunis 

Blok, inzake de hierboven beschreven kwestie [eveneens zeer uitvoerig]. 
 
1215. [8938  250]: 11 juni 1737.   Mutueel testament van Bartholomeus van Leuvenig en 

Janneke de Clercq (4 pp.) 
 
1216. [8940. 285]: 9 juli 1737.   Codicil Cornelia Block, wed. Pieter de Clercq; bepaalt 

ondermeer dat haar Juffr. comparantes dogter Anna de Clercq in alle gevallen zal genieten alle meubilen, 
die in haar kamertje behoren, en het nooteboome kastje van de bovenzaal, dat na de zijde van de heer 
Borghorst staat, en mede in allen gevallen vermogen zal voor ƒ 15.000 in mindering van haare erfportie 
aan te nemen haar Juffr. comparantes huis en erve alhier staande en geleegen op de Lelygraft [.....]  En 
dat de drie dienstboden, die alhier op haar Juffr. comparantes overlijden bij haar woonen zullen, ieder 
boven haar rouw en te goed hebben de huur zullen genieten de somme van ƒ 300 eens tot gedachtenis en 
dat de naaister, alsook de tuinman en tuinvrouw, mitsgaders de koetsier alle drie buiten op haar Juffr. 
comparantes hofstede wonende en die alsdan ook in haar dienst zullen zijn, ieder, insgelijks boven de 
rouw en haar tegoed hebbende loon, zullen genieten ƒ 100 eens, belopende tezamen ƒ 1.300 [...]. 

 
1217. [8940. 329]: 7 augustus 1737.  Cornelia Block, wed. Pieter de Clercq, ziek van lichaam, 

dog haar verstand, memorie en uitspraak wel hebbende, machtigt haar zoon Pieter de Clercq om in haar 
naam, gedurende haar indispositie, al haar zaken waar te nemen. 

 
1218. [8940.  330]: 7 augustus 1737.  Cornelia Block, wed. Pieter de Clercq, benoemt haar zonen 

Pieter de Clercq en Laurens de Clercq en haar schoonzoon Bartholomeus van Leuvenig tot executeurs of 
administrateurs van alle zodanige effecten, die zij in de verscheidene publieke fondsen in Engeland of 
Groot-Britannië met haar dood zal komen na te laten. 

 
1219. [8940. 378]: 3 september 1737.  Comp. Cornelia Block, wed. Pieter de Clercq en Sara 

Block, wed. Pieter Grijspeert, als houderessen en eigenaressen, de eerste comparante van drie 
schepenkennissen, te zamen de somma van ƒ 45.000, en de laatste van een schepenkennis te somma van ƒ 
15.000, alle ten laste van Theodorus Fries en Cornelia de Clercq [...]; verklaarden zij comparantes toe te 
staan, dat door de gemelde Theodorus Fries en Cornelia de Clercq genegotieert wordt op 
schepenkennissen van de heer Cornelis van Liesvelt ter somme van ƒ 18.000, beloovende dezelve, of de 
wettige houder van dien, in allen gevallen te zullen erkennen als eerste crediteuren van de kustingen [...]. 

 
1220. [8940. 387]: 9 september 1737.  Insinuatie, op verzoek van Pieter de Clercq, van de heer 

Marten Beets, koopman van De Rijp; dat hij insinuant op den 21sten augustus 1737 door den makelaar 
Hendrick Eyseling van u geïnsinueerde heeft gekocht 28 vaten traan, ten prijze van  
ƒ 32¾  per quarteel, mids de vaten restitueerende, met conditie dat hij Insinuant dezelve zoude eisschen 
zodra hy de occasie zoude hebben om die na Husum te verzenden; dat dezelve occasie eerst heden 
voorgekomen zijnde, gij geïnsinueerde hem derhalve die verkogte vaten traan ter ontfangst zonder uitstel 
zult hebben aan te wijzen [...]. 

 
1221.  [8943. 310]: 28 april 1738.  Chertepartij tussen Laurens de Clercq en kapitein Jan Jellesz., van 

Ter Schelling, commanderende het schip De Jonge Hermanus; kapitein zal, ter zijnen kost belast, naar 
Pernau zeilen en aldaar van de bevrachters correspondent granen of ook vlas of hennep, ter keure van 
dezelve correspondent, laden en daarmee terugkeren naar Amsterdam. 

 
1222. [8943. 385]: 7 mei 1738.   Zelfde akte als [8943. 378], maar nu een schepenkennis van 

dezelfde heer Cornelis van Liesvelt, ter somme van ƒ 5.000. 
 
1223. [8943. 391]: 16 mei 1738.   Pieter de Clercq, voor zichzelf en procuratie hebbende van 

de mede-reders van het na te melden schip, verklaart op 28 april j.l. in het bekken alhier voor ƒ 2.870 
verkocht te hebben en mitsdesen te transporteren aan de heer Willem van Dijk, een smakschip genaamd 
De Twee Gebroeders, met deszelfs gereedschappen en toebehoren. 

 Borgen:  Pieter Jut en Hendrick Michielszn Roo. [met kwitantie]. 
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1224. [8944. 681]: 31 augustus 1738.  Testament Jacob de Clercq en Geertruyd Margaretha 
Verbrugge, wonende op de Herengracht, tussen Korsjes- en Molensteeg, zijnde thans de laatste redelijk 
gezond, dog d’eerste ziek van lichaam  (herroepen hierbij huwelijkse voorwaarden, op 5 mei 1737 te 
Rotterdam, voor notaris Jacob Bremer en getuigen gepasseerd). 

 
1225. [8944. 720]: 17 september 1738.  Jacob de Clercq machtigt zijn broeder Pieter de Clercq om 

in zijn naam en gedurende zijn absentie of indispositie al zijn zaken waar te nemen. 
 
1226. [8947. 500]: 8 juni 1739.    Comp. Cornelia Block, wed. Pieter de Clercq en Sara 

Block, weduwe Pieter Grijspeert; acte van consent en renunciate; gelijke acte als [8940. 378].  
 
1227. [8948. 788]: 24 augustus 1739.  Comp. Pieter de Clercq, machtigt Jacob van den Doorslag, 

procureur van het Hof van Utrecht, om in zijn naam te innen en te ontvangen van Dirck en Anthony 
Hooge, woonachtig aan de Quakel, betaling van ƒ 321.11.-, voor twee last tarwe en  
ƒ 415.16.- voor vier last rogge, door hen van Pieter de Clercq gekocht en ontvangen op 23 februari 1729. 

 
1228. [8949. 976]: 14 november 1739.  Pieter de Clercq machtigt Abraham Brakenburg, 

woonachtig te Haarlem, om van alle onwillige debiteuren aldaar te innen en te ontvangen. 
 
1229. [8949. 983]: 17 november 1739.  Comp. Theodorus Fries, als getrouwd met Cornelia de 

Clercq; Gerrit van Heyningen, als getrouwd met Elisabeth de Clercq; Bartholomeus van Leuvenig, als 
getrouwd met Janneke de Clercq; David de Neufville, als getrouwd met Christina de Clercq; Jan 
Stadnitski, als getrouwd met Sara de Clercq; Pieter de Clercq, Laurens de Clercq, Susanna de Clercq, 
weduwe van wijlen Henk Jan Willink en Jacob de Clercq, alsook de genoemde vrouwen De Clercq, 
daartoe gemachtigd door hun echtgenoten; allen, buiten de heer Gerrit van Heyningen en Elisabeth de 
Clercq, die te Haarlem wonen, hier ter stede woonachtig; zijnde de nagelaten broers en zusters en 
erfgenamen ab intestato voor de helft van wijlen juffr. Anna de Clercq, ongehuwd overleden 26 oktober 
j.l.; zij is thuis blijven wonen en aldaar gestorven  (zie akten van 1 april 1730 en haar vaders testament);   
iedereen krijgt een achtste part van de nalatenschap à ƒ 2.500, en zij verklaren deze som ontvangen te 
hebben  [N.B. mooie lijst van alle handtekeningen]. 

 
1230. [8949. 1068]: 18 december 1739.  Codicil Cornelia Block, wed. Pieter de Clercq (3 pp.); 

herroept codicil d.d. 9 juli 1739, waarin ook een bepaling was opgenomen betreffende haar dochter Anna 
de Clercq, die inmiddels is overleden. 

 - zoon Pieter de Clercq zal, voor ƒ 26.000 in mindering van zijn erfportie, mogen aannemen het huis en 
erf aan de Herengracht, daar zij juffr. comparante tegenwoordig in woont, vanouds genoemd ‘t Huis te 
Schagen. 

 - zoon Laurens de Clercq zal, voor ƒ 18.000 in mindering van zijn erfportie, mogen aannemen het huis en 
erf aan de Leliegracht, stille zijde, tussen de Keizers- en Prinsengracht, tegenwoordig door hemzelf 
bewoond. 

 - zoon Jacob de Clercq zal, voor ƒ 15.000 in mindering van zijn erfportie, mogen aannemen het huis en 
erf aan de Leliegracht, tegenwoordig in huur bewoond door makelaar Dirk Schroder, belast met een 
kustingsbrief. 

 - de dienstboden die bij haar overlijden bij haar wonen zullen, ieder, boven haar rouw en te goed 
hebbende huur, zullen genieten de som van ƒ 300 eens tot een gedachtenis, en dat de naaister alhier, 
alsook de tuinman en tuinvrouw, mitsgaders de koetsiers, alle drie buiten op haar hofstede wonende, en 
die alsdan ook in haar dienst zullen zijn, insgelijks boven een rouw en haar tegoed hebbende loon, zullen 
genieten ƒ 100 eens, samen belopende ƒ 1.300. 

 
1231. [8950. ---]: 4 februari 1740.  Engelse procuratie Cornelia Block, wed. Pieter de Clercq. 
 
1232. [8950. ---]: 11 februari 1740.  Engelse procuratie David de Neufville (machtigt eveneens 

John de Neufville74, merchant of London). [met zegel familiewapen De Neufville] 
 
1233. [8952. 621]: 19 juli 1740.   Cornelia Block, weduwe Pieter de Clercq, ziet af van haar 

legitieme portie in de nalatenschap van haar overleden zoon Laurens de Clercq. 
 

 
74 John (Jan) de Neufville (1692-1744), zoon van Jan en Joanna van Beeck, was een naar Londen geëmigreerde neef van David de 
Neufville. 
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1234. [8952. 804]: juli 1740.   Catharina van Limburg, weduwe van Laurens de Clercq, 
machtigt haar zwager Jacob de Clercq om voor de Burgemeesters en regeerders van de stad te bevestigen 
de memorie van alle goederen of effecten, door haar overleden man nagelaten, subject het recht der 
collaterale successie, en dieswegens alles meer te doen en bezorgen wat vereist mag worden. 

 
1235. [8953. ---]: 9 augustus 1740.  Jacob de Clercq machtigt de heren De Vries & Eigen, 

kooplieden te St. Petersburg, om in zijn naam te vorderen, over te nemen en te ontvangen van de heer 
Abraham Dirksen Jacobssoon of van dezelfde representanten ten alle de koopmanschappen, contante 
penningen, etc., die zij hem nog schuldig zijn.     

 
1236. [8953. ---]: 16 augustus 1740.  Engelse procuratie: Catharina van Limburg, wed. Laurens 

de Clercq, machtigt John de Neufville om dividenden etc. van haar in de boeken van de East India 
Company of Merchants te innen.   

 
1237. [8954. 122]: 1 februari 1741.  Testament Catharina van Limburg, wed. Laurens de Clercq. 

Zij benoemd haar neef Jacob Bus en haar zwagers David de Neufville, Pieter de Clercq, Jan Stadnitski en 
Jacob de Clercq tot executeurs van haar testament. Verder prelegateert zij ondermeer: 

 -  aan haar moeij Maria van Limburg, wed. Jacob Bus, haar testatrices huis en erve, staande en gelegen 
aan de Nieuwendijk, thans bewoond door haar moeij's zoon Jacob Bus jr. 

 - een huis en erve staande en gelegen aan de Singel bij de Warmoesgracht, aan de kinderen van Geertruy 
Blaaupot, zuster van haar testatrices moeder. 

 - een bedrag van ƒ 1.000 aan de kweekschool van de Vlaamsche en Waterlandsche Doopsgezinde 
gemeente, bij het Toren en 't Lam, opdat daarvan gekocht zullen worden mathematische of 
philosophische instrumenten, als de Heer Professor, Leraren en Diaconen tot instructie der studenten 
nodig zullen oordelen. 

   
1238. [8954.  236]: 3 maart 1741.  Insinuatie Jacob de Clercq: schipper Pieter Holm, voerende 

het schip Hoffnung of Hoop, dient te vertrekken naar Stockholm, daar het schip door de insinuant, Jacob 
de Clercq, al in 1740 is beladen en de lading zou kunnen bederven. 

 
1239. [8955. 669]: 21 juni 1741.   Comp. Pieter de Clercq en machtigt de heer Abraham 

Mylius, alhier woonachtig, om in zijn naam in rechte waar te nemen alle de zaken, die hij constituant, 
zowel pro als contra, uitstaand heeft en in de toekomst nog mocht krijgen, tegen wat persoonen en uit 
hoedanige oorzaken dan ook, en ten dien einde te compareren voor de Edele Heren Comissarissen van de 
respective kamers van assurantie en avarije, midsgaders van kleine zaken en van zeezaken binnen deze 
stad, en alle andere Heren Regteren en Geregte [...] 

 
1240. [8957. 1074]: 27 oktober 1741.  Jan Stadnitski erkent een schuld aan zijn behuwd moeder 

Cornelia Block, wed. Pieter de Clercq, een som van ƒ 14.000, spruitende uit het beloop van  
£ 1.000 captila actien in de Engelsche Oostindische Compagnie te London, die zij voor de comparants 
rekening tot London heeft doen inkopen, etc.  (3 pp.) 

 
1241. [8957. 1104]: 1 november 1741.  Testament Abraham de Haan en Catharina van Limburg, 

eerder weduwe van Laurens de Clercq, wonende op de Herengracht, schuin tegenover de Drie 
Koningenstraat. 

 
1242. [8957. 1285]: 29 december 1741.  Comp. enz. Jacob de Clercq [...] derwelke hierbij voor de 

waarheid affirmeerde en verklaarde, dat hij affirmant voor een derde part is geïnteresseerd in 3207 
staven ijzer, wegende volgens factuur 501 Schippond en 18 Lispond, door den heer Jean Henry Le 
Febure, volgens cognossement den 16 april dezes jaars 1741 te Stockholm geladen in 't schip genaamd 
Risico, gevoerd bij schipper Jochim Rave, welke lading geadresseerd is aan de Heeren Vincente Pedro & 
Soon te Portaport [...] 

 
1243. [8959. 377]: 17 april 1742.  Jan Stadnitski machtigt de heer Jean Philibert de Vries, koopman te 

St. Petersburg, om in zijn comparants naam te innen, ontvangen etc, van de heren De Vries en Eigen, 
medekoopluiden aldaar. 

 
1244. [8961. 1209]: 19 december 1742.  Pierre Fesquet, koopman in Amsterdam, verklaart schuldig 

te zijn aan Cornelia Block, wed. Pieter de Clercq een som van ƒ 33.000, spruitende uit de aankoop van £ 
1.000 sterling Engelse Bankaandelen en £ 2.000 zelfde aandelen, bedragende totaal ƒ 44.435.7.- waarvan 
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hij heeft betaald een som van ƒ 11.500  Blijft ƒ 32.935.7, waarop hem nog bijgeschreven werd ƒ 64.13, 
makende de 33.000 gld.  Terug over 12 maaden, of prolongeren; met 1 maand waarschuwen;  rente: 2¾ 
%;  onderpand: de genoemde aandelen. 

 
1245. [8962. 97]: 6 februari 1743.  Cornelia Block, weduwe Pieter de Clercq, machtigt haar 

boekhouder Balthasar de Bruine, om in haar naam van het Collegie ter Admiraliteit alhier te verzoeken 
om Turkse passen75, voor zodanige schepen als zij constituante aan de voorn. geconstitueerde van tijd tot 
tijd zal komen op te geven. 

 
1246. [8963. 326]: 9 april 1743.   Chertepartij tussen Jacob de Clercq en schipper Bartel 

Jansz., van Amsterdam, voerende het galjootschip De Jacob Pieter, groot ca. 80 lasten; route: Amsterdam 
- Stockholm - Portaport; lading: van Amsterdam naar Stockholm: nog te bepalen door bevrachter, van 
Stockholm naar Portaport: ijzer en staal; vrachtprijs: ƒ 30 voor iedere last van 15 Stockholmer schippond 
ijzer of staal, plus 10% van alle vracht voor ordinaire averij en ƒ50 eens voor een kaplaken plus ƒ 15 voor 
elke extra ligdag. 

 
1247. [8963. 470]: 22 mei 1743.   Pieter de Clercq machtigt Monsr. Bernardus Kuijter, 

woonachtig te Enkhuizen, om te reclameren en te ontvangen al het mogelijke van de goederen, die door 
Pieter de Clercq naar Huzum geladen zijn in ‘t smakschip ’t Jonge Schaap, gevoerd door schipper Paul 
Brodersen en vervolgens tussen het Vlie en Enkhuizen verongelukt. 

 
1248. [8963. 913]: 29 augustus 1743.  Pieter de Clercq machtigt Francois Jacob Gallé, procureur 

van de Gerechte van Haarlem, om in zijn naam van tegenwoordige en toekomstige debiteuren te innen en 
te ontvangen. 

 
1249. [8965. 830]: 7 oktober 1743.  Cornelia Block, wed. Pieter de Clercq, geassisteerd door 

haar jongste zoon Jacob de Clercq, machtigt haar boekhouder Balthasar de Bruine, om in haar naam te 
compareren voor schout en schepenen van Weespercarspel, om op te dragen en kwijt te schelden aan haar 
zoon Pieter de Clercq een Hofstede en alle zijne huyzinge, stallingen, boerenhuys, landerijen, bepotingen, 
met alle ap- en dependentie van dien, zoo dezelve zijn liggende aan de Westzijde van het Geijn in gezeide 
Carspel, de tweede plaats voorbij de Eerste Steene poort, naest Geijnesteyn, en zo alles door de Hr. 
Anthony Bractearius qq. voor welgemelde Heere schout en schepenen van Weespercarspel den 10 
december 1707 in Weesp aan haar constituants gemelde overleden man, den Heer Pieter de Clercq is 
getransporteert 

 
1250. [8965. 872]: 23 oktober 1743.  Cornelia Block, wed. Pieter de Clercq, geassisteerd door 

haar zoon Pieter de Clercq, machtigt haar boekhouder Balthasar de Bruine als boven, om te bekennen op 
14 oktober 1743 te Amsterdam in publieke veiling verkocht te hebben en te transporteren aan Claas 
Bruyn en zijn erven een bruykweer lands met deszelfs huysinge, berg en schuuren, van ouds genaamd 
Gheinestein, groot tezamen 24 morgen 182 roeden 47 roeden Weespermaat [...] staande en gelegen aan 
de Westzijde van ‘t Ghein, in ‘t Weespercarspel, strekkende voor uijt het Ghein, tot agter aan de 
Noordsloot, en dat alles met alzulke belendenen, strekkingen, vrij- en onvrijheden, heerschende en 
lijdende servituten [...] voorts in alle schijn de voors. bruijkweer lands met de huijsinge en verdere 
opstallen aldaar geleegen is, midsgaders al het geen aard en nagelvast is, met conditien, dat in deze koop 
niet begrepen zal zijn het gemetselde fornuis en dezelfs ketel, nog de boeren gereedschappen, dat de 
koper genoegen zal moeten nemen met de splitsing der lasten; dat het geene in den tijd mogte werden 
gerembouseerd wegens de reeds uytgeschoten proceskosten van Weesp met Weespercarspel, de verkoop 
zal profiteeren; dat de koper of zijne successeuren nooit zullen vermogen op de wal, aan of in ‘t Ghein, 
binnen de zuidelijke halve breette van de werf van dit perceel, te maken of laten maken een tuynhuys, 
prieel, of eenig ander verheeven werk, waardoor de vrijheid of het uytzigt van de ten zuijden leggende 
Hofstede eenigzints zoude mogen worden verminderd of belemmerd; en dat alzo de gebruijcker van het 
land ten zuyden, by de bovenschreeven plaats behorende, nu een passagie over vier kampen van dat land 
heeft, om op de kampen genaamd de Noorden te komen, de koper daartoe alzoo een voetpad zal moeten 
gedogen, Edog alles behoudens de Heer zijn regt: -- Ende dit alles voor een somme van ƒ 7.500 car. gld.. 

 
 

75 ‘Turkse passen’ waren certificaten waarin aan onderdanen van regeringen, die verdragen hadden gesloten met de ‘Barbarijse 
Staten’, bescherming van hun schepen tegen zeeroverij gewaarborgd werd. Barbarije was de oude naam voor Noordwest Afrika. De 
Barbarijse piraten maakten de Middellandse Zee en het oosten van de Atlantische Oceaan sinds de middeleeuwen onveilig en hadden 
Algiers als centrum voor hun opslagplaatsen. Vanaf de 16e eeuw waren onder deze Barbarijse zeerovers ook Europeanen. Aan de 
zeeroverij kwam pas in 1830 een einde, door de verovering van Algiers door de Fransen. 
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1251. [8965. 891]: 25 oktober 1743.  Cornelia Block, wed. Pieter de Clercq, verklaart aan haar 
oudste zoon Pieter de Clercq geschonken te hebben haar buitenplaats aan het Gein, aan haar zes andere 
kinderen schonk ze allen ƒ 8.000 (aan Elizabeth x Gerrit van Heyningen, Janneke x Bartholomeus van 
Leuvenig, Christina x David de Neufville, Sara x Jan Stadnitski, Susanna x Francois de Haan, Jacob de 
Clercq).  Alles later in de boedel te verrekenen om de laatste dochter, Cornelia x Theodorus Fries, niet te 
kort te doen. 

 
1252. [8965. 991]: 2 december 1743.  Comp. Rijndert de Vries en Jacob de Clercq, kooplieden 

alhier; zij verklaren zich als contraborg te stellen ten behoeve van de heer Abraham Boudaen, schepen en 
raad der stad Middelburg, bewindhebber der Nederlandse Oost-Indische Compagnie, ter kamer Zeeland; 
te kennen gevende dat de heer Abraham Boudaen de zuivere nalatenschap van Daniel Agreen, op 
Jafnapatnam in Oost-Indië overleden, in gevolge van de procuratie van deszelfs erfgenamen op de Heere 
Jean Henry Lefebure, koopman te Stockholm en deszelfs substitutie op hun Heere comparanten, en weder 
hunne substitutie op hem Heer Abraham Boudaen, van den Heere Bewindhebbers der gemelde Oost-
Indische Compagnie ter kamer voorschreven gelyt en ontfangen, en zij dieswegens ook in zijn privé tot 
borg gesteld hebbende, alsnu requireende de contraborgtocht van hun Heere Comparanten dieswegens 
ten zijne behoeven. 

 
1253. [8966. 129]: 7 februari 1744.  Jacob de Clercq, gemachtigd door Elsabe Bullen, wed. 

Hinrich Kühler, te Lübeck, op 30 januari 1744, substitueert de heer Arnold Hoijs, woonachtig te 
Oostende. 

 
1254. [8966. 129]: 15 februari 1744.  Cornelia Block, wed. Pieter de Clercq, en Sara Block, wed. 

Pieter Grijspeert, houderesse van schepenenkennissen ten laste van Theodorus Fries en Cornelia de 
Clercq, verklaren te renuntieren het recht van benadering van de Brouwerij De Hooijberg alhier en alle ‘t 
geene te zamen met dezelve brouwerij in een perceel op 25 januari 1744 in ‘s Heeren executie door Jolle 
Jolles, als curateur van de insolvente boedel van dezelfde Theodorus Fries is verkocht; verklarende zij 
comparanten, voor zoveel hun aangaat, wel te mogen lijden, dat de twee kopers in het bezit hiervan 
worden gesteld. 

 
1255. [8967. 429]: 16 mei 1744.   Chertepartij tussen Jacob de Clercq en schipper Bauke 

Gemkes, van Heereveen, voerende het smakschip De Jonge Gerke, groot ca. 42 roggelasten; route: 
Amsterdam - Vlakstrand, of evt. naar Schagen - Amsterdam;  lading: nog te bepalen; vrachtprijs: wanneer 
te Vlakstrand geladen: ƒ 420, of te Schagen: ƒ 520; daarboven 2/3e van de ordinaire ongelden, plus nog 
de schipper te vereren met een zilveren lepel i.p.v. het kaplaken. 

 
1256. [8968. 743]: 20 augustus 1744.  Jacob van Ghesel, secretaris van de Levantsche handel in 

Amsterdam, verklaart schuldig te zijn aan Cornelia Block, wed. Pieter de Clercq, een som van  
ƒ 24.000 gld., door de overname van £ 2.000 sterling Engelse Oost-Indische Compagnie aandelen van 
Abraham Henriques Ferriere, met de schuld hierop aan de weduwe. Terug over 6 maanden, of 
prolongeren; rente: 2½ %; onderpand: de genoemde Engelse aandelen. 

 N.B. Op 15 september 1745 afgelost. 
 
1257. [8968. 834]: 18 september 1744.  David de Aron de Pinto en David de Joseph de Pinto, 

beiden van Amsterdam, verklaren schuldig te zijn aan Cornelia Block, wed. Pieter de Clercq, een som van 
ƒ 22.000 gld.  Terug over 6 maanden,  prolongeren met 1 maand waarschuwen;  rente: 3%; onderpand: £ 
2.000 sterling Engelse Oost-Indische Compagnie. 

 
1258. [8971. 413]: 7 mei 1745.    Pieter de Clercq, Jacob de Clercq en Jan Stadnitski 

accepteren executeurschap van de nalatenschap van Cornelia Block, wed. Pieter de Clercq.   
          
1259. [8971. 458]: 21 mei 1745.   Akte van renunciatie; compareren: Cornelia de Clercq, 

huisvrouw van Theodorus Fries, wiens boedel gedesolveerd is aan de Kamer van Desolate boedels [...], 
geassisteerd door haar meerderjarige zoon Abraham Fries.  

 
1260. [8971. 459]: 21 mei 1745.   Akte van renunciatie.  Compareren: Elisabeth de Clercq, 

huisvrouw van Gerrit van Heyningen, door haar man geassisteerd, wonende te Haarlem.  
          
1261. [8971. 460]: 21 mei 1745.    Inventaris inboedel Cornelia Block, weduwe Pieter de 

Clercq; 15 pp.; geheel ƒ 9.2910.10.-  
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 Volgende hoofdstukken: ‘Op de Achterzolder’, ‘Koperwerk’, ‘In de bovenzaal’, ‘In ‘t Groene Kamertje’, 
‘In ‘t Steene kamertje’, ‘Tinnegoed’, ‘In ‘t Meidenkamertje’, ‘In ‘t Provisiekamertje’, ‘In de 
benedenzaal’, ‘In de kinderenkamer’, ‘In ‘t Portaal’, ‘In de binnenkamer (*)’, ‘In de zijkamer’, ‘Op de 
vliering’, ‘Op de bovenste zolder’, ‘Op de onderste zolder’, ‘In de eene agterkamer’, ‘Op d’andere 
agterkamer’, ‘In ‘t grote comptoir’, ‘In ‘t kleine comptoir’, ‘De bibliotheek (per memorie)’, ‘In ‘t 
voorhuis’, ‘In de keuken & provisiekelder’, ‘In ‘t tuinhuis’, ‘Vuile kleren’. 

 (*) Schilderijen op de binnenkamer: 
Twee schilderijen op koper, zijnde het een van de  
 oude Griffier, d’ander van Saftleven, samen  ƒ 450 
Een landschap van Nicolaes van Berchem      225 
Een batailje van Jan Hugtenberg       100 
Landschap van Piemond          60   
Twee landschappen van d’oude Moucheron        30 

      
1262. [8971. 530 e.v.]: 7(?) mei 1745.  Grote aantallen Engelsche procuraties; van Pieter de Clercq, 

Francois de Haan (4), Jan Stadnitski, David de Neufville (2), Bartholomeus van Leuvenig.  
    
1263. [8971. 546]: 15 juni 1745.   Pieter de Clercq, exec.test. van Cornelia Block, wed. Pieter 

de Clercq sr., geeft procuratie aan John Reessen, koopman in Londen, om aldaar aan hemzelf of 
gegadigden te transporteren 29.000 pond sterling Engelse Bankaandelen [akte 547: idem voor 13.500 
pond sterling aandelen Engelse Oost Indische Compagnie; nr. 548: idem voor 22.600 pond sterling 
Zuidzee annuities; nr. 549: idem voor 7.300 pond sterling nieuwe aandelen Zuidzee annuities] 

 
1264. [8972. 607]: 2 juli 1745.    Provisionele scheiding tussen acht van de negen kinderen 

van Cornelia Block, wed. Pieter de Clercq († 20 april 1745). Verdeeld wordt ƒ 1.088.000 ; ieder krijgt ƒ 
136.000.  Pieter de Clercq krijgt het huis aan de Herengracht tussen de Leliegracht en Herenstraat 
(tegenwoordig nr. 94), opgedr. 6 februari 1699 (ƒ 26.000); Jacob de Clercq een huis a/d Leliegracht Z.Z., 
tussen Keizersgracht en Prinsengracht, opdr. 12 maart 1753 (ƒ 15.000)  

 
1265. [8972. 787]: 25 augustus 1745.  Pieter de Clercq, Jacob de Clercq en Jan Stadnitski, 

executeurs van het testament van Cornelia Block, wed. Pieter de Clercq, transporteren aan Pieter de 
Clercq 1/8e part in het schip De Boodschap Maria van schipper Jacob Blom, voor ƒ 1.275  en 1/16e part 
in De Philip Louis van schipper Fopke Cornelisz, voor ƒ 1.200.  

 Zie verder een groot aantal transporten van scheepsparten uit deze boedel: akten 788 t/m 811. 
 
1266. [8973. 929]: 6 oktober 1745.  Bartholomeus van Leuvenig, heeft op verzoek van zijn 

zwager Jan Stadnitski verklaard dat hun onlangs overleden schoonmoeder Cornelia Block, weduwe van 
Pieter de Clercq, in eigendom heeft gehad en nagelaten twee huizen en erven, alhier gelegen op de 
zuidzijde van de Leliegracht tussen de Keizers- en Prinsengracht, ten oosten naast het huis en erf dioor 
hem comparant bewoond en sedert lange tijd hem of zijn huisvrouw in eigendom toebehorende, welke 
drie huizen en erven onlangs het middelste aan hem comparant en het oostelijkste aan zijn voornoemde 
zwager Stadnitski is verkocht en opgedragen geworden, hetzelve oostelijkste huis heeft en altijd zal 
mogen hebben een loden buis in de put, liggende op de grond van het genoemde middelste huis, als zijnde 
deze buis daarin bij leven van hun schoonmoeder op haar order gemaakt en gelaten geworden, belijk ook 
het bij hem comparant bewoonde westelijkste huis een loden pijp in dezelfde put heeft en mag hebben, 
volgens conventie op 13 jan. 1736 tussen hem comparant en zijn overleden schoonmoeder voor mij 
notaris en getuigen gepasseerd 

 
1267. [8973. 929]: 16 november 1745.  Engelse procuratie van Pieter de Clercq. 
 
1268. [8973. 1227]: 29 december 1745.  Tweede provisionele scheiding nalatenschap Cornelia 

Block, wed. Pieter de Clercq. Ieder kind ƒ 37.300. 
 
1269. [8973. 1237]: 31 dec. 1745.  Christina de Clercq, wed. en gestelde algehele erfgenaam van wijlen 

de heer David de Neufville Abrahamszoon, mitsgaders enige en absolute voogdesse over de onmondige 
kinderen door hem aan haar uit hun huwelijk nagelaten, volgens testament voor mij notaris en getuigen 
d.d. 17 okt. 1726, zijnde zij comparante woonachtig te Haarlem, en verklaarde zij bij haar overlijden te 
benoemen tot executeurs van haar boedel en sterfhuis, tot voogden van haar twee kinderen, genaamd 
Cornelia en Christina de Neufville, oud het een omtrent dertien en het andere omtrent elf jaren, en tot 
administrateurs van zowel de vaderlijke als de moederlijke goederen, gedurende ieders onmondigheid, 
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haar broeders Pieter en Jacob de Clerq en haar overleden mans broer Daniel de Neufville Abrahamszoon, 
en bij vooroverleden van een hen Jan Stadnitski. 

 
1270. [8973. 1247]: 31 december 1745.  Engelse procuratie van Pieter de Clercq. 
 
1271. [8974.  45]: 17 januari 1746.  Abraham Franco Mendes Izaakzn., van Amsterdam, 

verklaart schuldig te zijn aan Pieter de Clercq, Jacob de Clercq en Jan Stadnitski, een som van ƒ 12.000;  
terug over 6 maanden, of prolongeren; rente 3½ %; onderpand: £ 1.000 Engelse bankaandelen. 

 
1272. [8974. 294]: 12 maart 1746.  Johan Goll, voor zijn compagnie Verbrugge & Comp., 

mitsgaders Jacob de Clercq en Anthony Hartsen, staan borg voor Euwe Pieters, schipper van het schip De 
Vrouwe Cornelia Maria, het schip zelf, de reders en alle erfgenamen, ter zake van een cognossement door 
de schipper ten behoeve van de heren Verbrugge & Comp. op 9 december 1745 getekend (voerende tarwe 
naar Cadix, doch in de Zuiderzee beschadigd geraakt). 

 
1273. [8975. 573]: 8 juni 1746.   Testament Sara Block, weduwe Pieter Grijspeert (zeer 

duister van gesigt alsook zwaar ter gang); benoemt tot universele erfgenamen de kinderen van haar zuster 
Cornelia, wed. Pieter de Clercq, voor de ene helft en die van haar zuster Susanna, wed. Christiaan van 
Eeghen, voor de andere helft; bovendien prelegateert zij haar klederen aan Cornelia de Clercq, huisvrouw 
van Theodorus Fries; benoemt tot executeurs: Christiaan van Eeghen en Pieter de Clercq. 

 
1274. [8976. 66]: 5 juli 1746.   Acte van approbatie van Cornelia de Clercq, huisvrouw van 

Theodorus Fries (en vermids deszelfs absentie te dezen geassisteerd door hare broer Pieter de Clercq): 
approbeert de tweede uitkering van ƒ 2.200 ten behoeve van haar zoon Abraham Fries, door haar broers 
Pieter en Jacob de Clercq en schoonbroeder Jan Stadnitski, als executeurs van het testament van Cornelia 
Block. 

 
1275. [8976. 639]: 1 juli 1746.   Chertepartij tussen Jacob de Clercq en schipper Jacob 

Cornelisz, van Ameland, voerende het fluitschip De Pieter & Cornelia; route: Amsterdam - Drangezond - 
Lisbon of Marseille, ter keuze van deszelfs bevrachters correspondent; lading: ‘deelen’;  vrachtprijs: 
wanneer te Lisbon ƒ 34 en te Marseille ƒ 40 per ieder 126 stuks delen van 12’ x 11” x 1½”, + 10% voor 
ordinaire averij + ƒ 50 voor kaplaken + ƒ 20 voor elke dag oponthoud bij het laden. 

 
1276. [8976. 812]: 4 september 1746.  Acte van verzoek en consent door Cornelia de Clercq, 

huisvrouw van Theodorus Fries, inzake nalatenschap van haar moeder. 
 
1277. [8976. 871]: 19 september 1746.  Pieter de Clercq machtigt Willem Baart, notaris en 

procureur te Haarlem, om te vorderen en te ontvangen bepaalde sommen van Jan Gunter, voor hemzelf en 
als in huwelijk hebbende Grietje Ariens van Velsen, eerder weduwe van Jan Thomasz Hofland (hebben 
insolvente boedel). 

 
1278. [8976. 909]: 27 + 28 september 1746. Chertepartij tussen Jacob de Clercq en Jacob Wenix voor 

zijn compagnie Guillaume en Jacob Wenix, medekooplieden alhier, als boekhouder van het schip De 
Maria Galeij, gevoerd door kapitein Adriaan Nanning; route: Amsterdam - Yarmouth (inladen) - 
Marseille (leveren) - Yarmouth; lading: bokkingen in tonnen; prijs: ƒ 3 voor elke ton bokkingen + 10% 
voor ordinaire averij + ƒ 20 voor elke dag teveel in Yarmouth en Marseille (indien meer dan 1200 tonnen, 
dan ƒ 2 per ton + 10%). 

 
1279. [8977. 1155]: 17 december 1746.  Jacob de Clercq verklaart dat hem met het schip St. Michel, 

gevoerd door schipper Jacob Walmoodt, door de heren Petersen en Bedoire te Stockholm zijn gezonden 
drie zakken diverse zeildoeken, tezamen 10 stukken, volgens cognossement daarvan door de schipper op 
15 oktober 1746 te Stockholm getekend; Jacob de Clercq heeft ze goed ontvangen en onder hem 
opgeslagen en heeft de schipper betaald ƒ 5.10, volgens de kwitantie alhier getekend op de rug van het 
cognossement. 

 
1280. [8978. 231]: 7 maart 1747.  Jacob de Clercq machtigt Jan Jetzes te Dockum in Friesland, om in 

zijn naam te doen repareren het galjootschip De Anna Sophia, beschadigd geraakt bij Oostmahorn, op de 
reis van Stockholm naar Portaport. 
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1281. [8978. 234]: 8 maart 1747.  Acte van verzoek en consent van Cornelia de Clercq, huisvrouw van 
Theodorus Fries, betreffende uitkering ten behoeve van haar zoon Abraham Fries, uit de nalatenschap van 
haar moeder Cornelia Block. 

 
1282. [8979. 381]: 13 en 15 april 1747.  Chertepartij tussen Jacob de Clercq en kapitein Juriaen 

Arents, van Amsterdam, voerende het schip De Jonge Visser, route: Amsterdam - St. Petersburg of 
Kroonstad - Livorno; lading: zoveel ijzer als hij captein oordelen zal nodig te hebben, welck ijzer 
vragtvrij zijn zal, en verder jugten76en was; vrachtprijs: ƒ 61 voor ieder last, gerekend van de jugten 2 
poed77en van het was 120 poed per last; daarboven 10% voor ordinaire averij + ƒ 100 voor een kaplaken 
+ ƒ 30 voor elke dag oponthoud. 

 
1283.  [8979. 408]: 21 april 1747.  Klaas Kruijer, teerkoper, en Pieter Krant, teerkuiper, beide te 

Amsterdam, verklaren op verzoek van Jacob de Clercq, dat de 375 Stockholmer kroonpik die door de 
heer Jacob de Clercq gelost zijn uit het schip De Mars, schipper Hendrik Visser, bij hun comparanten 
bekend zijn voor Enkelbands Pik, en dus ook in de aangeving op ‘t convoy alhier betaald worden. 

 
1284. [8979. 486]: 19 mei 1747.   Chertepartij tussen Jacob de Clercq en schipper Jan 

Cornelisz Jongeboer, van ter Schelling, voerende het schip De Vrouwe Elizabeth Maria, groot ca. 200 
last; route: Amsterdam - Drangezond - Marseille, binnen een maand; lading: ‘delen’; vrachtprijs: ƒ 40 
voor vracht van 126 stuks delen 12” x 11’ x 1½’ + 10% + ƒ 75 voor kaplaken + ƒ 40 voor iedere dag 
oponthoud. 

 
1285. [8980. 665]: 6 juli 1747.   Jan Ravesteyn, schuitenvoerder binnen Amsterdam, 

verklaart op verzoek van Jacob de Clercq, dat hij op order van dezelfde heer De Clercq op de 1ste april 
van dit jaar alhier heeft gelost uit het schip De Elizabeth Maria, gecommandeerd door de kapitein Jan 
Cornelisz Jongeboer en gekomen uit Lisbon [zie chertepartij hierboven], 64 Portugese kassen Chinaas 
appelen gemerkt  ...... (een sierlijk merkteken)  en dat hij deze onmiddellijk in de stad heeft gebracht. 

 
1286. [8980. 924]: 9 september 1747.  Acte van affirmatie: Jacob de Clercq verklaart dat de lading 

delen van ‘t schip De Vrouwe Elizabeth Maria, thans gedestineerd van hier naar Marseille, bestaande uit: 
    71 delen van   14 voet x 1½ duim  
    14.766 delen van  12 voet x 1½ duim 
    684 delen van   10 voet x 1½ duim 
    750 delen van   9 voet x 1½ duim 
    84 delen van   8 voet x 1½ duim 
    ----------------- 
   totaal: 16.355 delen 
 
 geheel en al voor zijn eigen rekening zijn, zonder dat iemand anders daarin enig belang heeft. Schipper 

Jan Cornelisz Jongeboer en zijn stuurman Jacob Cornelisz Jongeboer verklaren dat buiten de genoemde 
delen geen andere koopmanschappen zich aan boord bevinden dan een partij brandhout voor 
scheepsrekening. 

 
1287. [8984. 646]: 18 juni 1748.   Isaac de Pinto, koopman te Amsterdam, verklaart schuldig 

te zijn aan Pieter de Clercq, Jacob de Clercq en Jan Stadnistki een som van ƒ 12.000, terug over 6 
maanden, of prolongeren; rente 3½ %;  onderpand: £ 1.500 Engelse bankaandelen. 

 
1288. [8984. 666]: 4 juni 1748.   Chertepartij tussen Jacob de Clercq en schipper Tjebbe 

Hendriksz, van ter Schelling, voerende het schip De Stad Amsterdam, lang 127½’ x 27 9/11’ x 11 9/11’; 
dek: 6 9/11 voet; route: Amsterdam - Drangezond - Marseille; vrachtprijs: ƒ 45, voor iedere vracht last 
van 126 stuks etc. + 10% + ƒ 40 voor elke dag oponthoud. 

   
1289. [8986. 1184]: 5 november 1748.  Daniel Jezuran Lobo, gemachtigde van Aron de Joseph de 

Pinto, koopman alhier, verklaart voor zijn principaal schuldig te zijn aan Pieter de Clercq, de som van ƒ 
10.000 gld.  Terug over 1 jaar; eventueel prolongeren; rente: 4%; onderpand: £ 1.000 Engelse 
Bankaandelen. 

 

 
76 Jugt is een bepaald soort leer, dat in Rusland en elders werd bereid uit kalfs-, koe- en paardenhuiden. 
77 1 poed (russisch gewicht) = 16.38 kg. 
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1290. [8986. 1264]: 4 december 1748.  Boedelscheiding van Cecilia Antwerpen, wed. Justus 
Verbrugge. Te verdelen kapitaal: ƒ 102.200. Erfgenamen: Gijsbert Antwerpen Verbrugge, Jacob de 
Clercq zijnde gehuwd met Geertruij Margaretha Verbrugge en Albert van Heyningen, gehuwd met 
Susanna Christina Verbrugge. 

 
1291. [8987. 249]: 28 februari 1749.  Finale scheiding nalatenschap Cornelia de Clercq-Block. Te 

verdelen: ƒ 22.125.-- : ieder kind: ƒ 2.765.12.8.-. Graven in de Noorderkerk en Nieuwe Kerk. Genoemd 
wordt een ingenaayd boekje in folio met stijf gemarmerd papier van buiten, gemanieerd met een zegel van 
ƒ 150 en waarvan de draad met mijn cachet [= van de notaris] verzegeld is geworden, inhoudende de 
rekeningen van de gansen voors. boedel en alle deszelfs bijzonderheden. 

 
1292. [8988. 438]: 25 april 1749.  Acte van kwitantie Elizabeth de Clercq, weduwe van Gerrit van 

Heyningen, woonachtig te Haarlem, m.b.t. nalatenschap van haar ouders: bedraagt  
ƒ 175.556.11 (4 pp.) 

 
1293. [8988. 457]: 30 april 1749.  Acte van contract Pieter de Clercq, Wilhem Willink en Hendrik 

Hagen Dirksz, over en weer tot ons genoegen hebbende doen blijken Jaer / het zij door contract, 
aankoop, erfenis ofte anderszins voor een gerechte 1/3e part geïnteresseert te sijn, te participeeren en te 
harideeren in de mouterijen Het Potasvat en De Sterke Samson nevens het nieuwe packhuijs in de plaats 
van de loots gebouwd cum annexis met alle deszelfs gereedschappen ap- & dependentiën, gebruyckt 
werdende tot mouterijen, drogerijen als andersints, staende en gelegen op het Reale Eyland binnen deser 
stede, en dat op sodanige conditiën en verbintenissen van jaarlijksche belasting en uytkering van ƒ 1.600 
vrij geld te beheeren door Reynier Uylenburg en zijn huisvrouw Johanna Backer en de langstlevende van 
haar beijde, te betalen volgens het coopcontract in dato 1 maart 1724 daarvan zijnde bij onse 
predecesseurs gemaakt en vastgestelt.  

 De comparanten bekennen te voldoen aan het koopcontract van 1 maart 1724, doch annuleren het contract 
van 25 maart 1733 voor Hendrik van Aken gepasseerd en bijgevoegde ampliatie onder de hand van 26 
juli 1735 en 11 januari 1749; daarvoor in de plaats dit nieuwe contract (ondermeer omdat Reynier 
Uylenberg is overleden); beslaat 13 artikelen (6 pp.). 

 
1294. [8989. 1035]: 3 september 1749.  Chertepartij Pieter de Clercq en kapitein Cornelis Malaga, 

van Amsterdam, commanderende het schip De Hoop; route: Amsterdam (inladen) - Marseille (leveren); 
lading: ca. 75 lasten tarwe; vrachtprijs: ƒ 22 per last + 10% voor ordinaire averij + ƒ 30 voor kaplaken + ƒ 
20 per dag oponthoud. 

 
1295. [8991. 320]: 12 maart 1750.  Pieter de Clercq verklaart op 16 februari 1750 op publieke 

veiling verkocht te hebben, en transporteert bij deze, aan Cornelis Bocx, een galjootschip ’t Welvaren van 
Riga, schipper Pieter Pietersz Prot, met alle gereedschappen en toebehoren, voor ƒ 4.300. Borgen: Jan 
Stadnitski en Balthasar de Bruine.  

 
1296. [8992. 480]: 21 april 1750.  Bevrachtingscontract Jacob de Clercq en schipper: Claes Douwesz 

Nij, van Ameland; schip: Westermeer; route: van Amsterdam geballast naar Tränsgund bij Viborg, laden 
met delen en lossen binnen 14 dagen te Amsterdam; vrachtprijs: ƒ 25½  voor 126 delen van 12’ x 11” x 
1½”, andere delen naar rato; kaplaken: ƒ 50.  Bijzonderheid: riveronkosten: 2/3 voor rekening van de 
bevrachter, 1/3 voor rekening van schipper. 

 
1297. [8992. 688]: 4 en 8 juni 1750.  Bevrachtingscontract Jacob de Clercq en schipper Jacob 

Siewerts, van Amsterdam, commanderende het schip De Delianna Maria; route: Amsterdam (inladen) - 
Sète (leveren); lading: ca. 90 lasten rogge; vrachtprijs: ƒ 24 per last + 10% voor ordinaire averij + ƒ 50 
voor kaplaken + ƒ 20 per dag oponthoud. 

 
1298. [8993. 830]: 8 juli 1750.   Bevrachtingscontract Jacob de Clercq; schipper: Wigle 

Pietersz Wijnberg, van Ameland; schip: De Jonge Abraham Apol, groot ca. 240 lasten rogge; route: 
geballast van Amsterdam naar Narva, delen binnen 14 dagen laden, lossen in Amsterdam; vrachtprijs: 
26½ voor elke vracht groot 100 van 126 stuks Narvese delen van 12’ x 11” x 1½” en andere delen naar 
rato, plus 2/3 van de ordinaire gelden; kaplaken: ƒ 50; bijzonder: stuwage van delen 8’ à 10’ lang. 

 
1299. [8993. 846]: 13 juli 1750.   Bevrachtingscontract Jacob de Clercq en schipper Jelle 

Dirckszn van Ameland, voerdende ‘t Lam, groot ca. 210 lasten; zelfde bepalingen als hierboven. 
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1300. [8993. 852]: 14 juli 1750.   Bevrachtingscontract Jacob de Clercq en schipper Claes 
Douwesz Nij, van Ameland, voerende het schip Westermeer, groot ca. 250 lasten; route: geballast van 
hier naar Nerva (= Narva), laden met houtwaren, binnen 14 dagen terug naar Amsterdam en lossen; 
vrachtprijs: ƒ 5.000; kaplaken: ƒ 50;  bijzonderheden: volladen van voren tot achteren volgens 
Noordvaarders gebruik; tonnen op het dek; bovenlast zal zijn voor ½ voor rekening;  2/3 van de ongelden 
voor rekening van bevrachter, 1/3 voor rekening van de schipper. 

 
1301. [8993. 909]: 30 juli 1750.   Huwelijkse voorwaarden tussen Jan van Eeghen, 

geassisteerd door zijn voogden Jacob van Eeghen, Jan Cornilje, Johannes Bremer, Cornelis van Grieken, 
Pieter Croos en Jan Stadnitski ter ene, en juffrouw Cornelia de Clercq, geassisteerd door ouders Pieter de 
Clercq en Sara van Leuvenig, mitsgaders oom Jacob de Clercq, ter andere zijde. 

 
1302. [8993. 1040]: 29 augustus 1750.  Insinuatie ten verzoeke van Jacob de Clercq; notaris heeft 

zich vervoegd aan boord van het schip De drie Goede Vrienden, gevoerd door schipper Eelmer Blank, 
liggende alhier in het IJ ten oosten de Bikkersboom, en, aldaar sprekend met de stuurman, die mededeelde 
dat de schipper niet aan boord was, heeft hij de volgende insinuatie gedaan: 

 Jacob de Clercq verzoekt uitlevering van twee partijen van elk 10 balen witte gewassen wol, wegende de 
ene partij 148 aroben78en gemerkt als in margine, de andere partij 146 aroben, en gemerkt als laatst in 
margine; te Lissabon door P. Lang en P.J. Hasenclever in ‘t voorn. schip herwaarts geladen aan de 
consignatie van de heer Jacob de Clercq, volgens getekend cognossement in dato 21 juli 1750.  Omdat 
Jacob de Clercq geïnformeerd is geworden dat er uit enige balen merkelijke partij wol mankeert, hetgeen 
wel zal blijken bij de weging, die hij daarvan onmiddelijk na de lading aan de Waag op de Dam zal laten 
doen, daar gij, zo gij wilt, mogt bij zijn, protesteert De Clercq. Waarop de stuurman heeft gezegd dat hij 
de schipper hierover zal boodschappen, en de verzochte 20 balen wol, die reeds in een steigerschuit op de 
zijde van het schip ontladen waren, heeft laten volgen. De notaris werd hierna in een van de balen een gat 
vooraan getoond, met een diep ingaande ruimte van binnen, en in een andere baal een opening op de zijde 
met een grote ruimte van binnen. Vervolgens is de notaris met de schuit waarmee hij was gekomen 
meegevaren met de gemelde steigerschuit, eerst naar de Admiraliteitswaag bij de Nieuwbrugsboom, 
alwaar een van de balen gewogen is, en vervolgens naar de Dam, alwaar in zijn aanwezigheid alle 20 
balen zijn gewogen, nadat daarin enig erbij liggende, losse wol was gedaan. De wegingen waren als volgt: 

 
  Nr.  24  476   ponden / Nr. 9  546 
   22  458  /  6  490  
   26  438  /  10  528 
   30  540  /  8  502  
   23  498  /  3  474 
   25  446  /  2  488 
   28  474  /  7  474 
   27  486  /  1  498 
   29  552  /  4  484 
   21  500  /  5  504 
     ------      ----- 
     4.868 ponden     4.988 ponden 
 
 Totaal  =  4.868 + 4.988 = 9.856 ponden. 
 
1303. [8993. 1062]: 3 sept. 1750.  Bevrachtingscontract tussen Pieter de Clercq als bevrachter en 

kapitein Adriaan Albertsz, van Texel, commanderende het tweedeks fregatschip genaamd de Petronella 
Gallij, groot 115 lasten tarwe. Met rogge naar Marseille en aldaar volgens cognossement getrouwelijk uit 
te leveren. 

] 
1304. [8994. 1204]: 6 oktober 1750.  Chertepartij Jacob de Clercq en kapitein Adriaan van der 

Kam, van Middelburg, commanderende het tweedeks fregatschip De Maria Louisa douariere d’Orange 
groot ca. 110 lasten tarwe; route: Amsterdam (inladen) - Sète (leveren); lading: rogge; vrachtprijs: ƒ 20 
per last + 10% ordinaire averij + ƒ 50 voor kaplaken + ƒ 25 per dag oponthoud. 

 

 
78 1 arobe (een oud spaans gewicht) = ca. 11,5 kg. 
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1305. [8994. 1205]: 8 en 9 oktober 1750.  Chertepartij Jacob de Clercq en schipper Jacob Visser, van 
Staveren, commanderende het galjootschip De David, ca. 100 lasten; route: Amsterdam (inladen) - Sète 
(leveren); lading: rogge; vrachtprijs: ƒ 22 per last, verdere bepalingen als boven. 

 
1306. [8995. 123]: 27 januari 1751.  Chertepartij Pieter de Clercq en schipper Sikke Visser, van 

ter Schelling, voerende het tweedeks hoekerschip De Stad Delft, groot ca. 130 last; route: Amsterdam 
(inladen) - Marseille (leveren); lading: tarwe, tot de volle lading van het ruim, blijvende ‘t dek tot 
dispositie van de schipper; vrachtprijs: ƒ 26 per last tarwe + 10 % ordinaire averij + ƒ 50 kaplaken + ƒ 25 
voor iedere dag oponthoud. 

 
1307. [8996. 460]: 4 mei 1751.   Jacob de Clercq machtigt Johann Diederich Cortz, in 

Remscheid, om in zijn naam te vorderen en ontvangen van Johann Becker te Düsseldorf de som van ƒ 
955.9.- Hollands courant. 

 
1308. [8997. 818]: 13 augustus 1751.  Insinuatie ten verzoeke van Pieter de Clercq aan de heren 

Pieter Pet en Pieter Sanderus, makelaars alhier, dat de heren op de tweeder van deze maand voor hun 
meesters van de insinuant hebben gekocht een partij lijnzaad, toenmaals aan het schip van Pieter Jansz 
Paauw en deszelfs lichtmaster; dat zij de gekochte partij inmiddels ook hebben ontvangen, op een klein 
restant na, welk restant nog ligt in de koornlichter De Matroos, sinds vier dagen liggende voor de 
zogenaamde Roowagen in ‘t Damrak; dit restant dient te worden opgehaald en alle gemaakte kosten 
zullen zijn voor de geïnsinueerden. 

 
1309. [8997. 976]: 30 september 1751.  Jacob de Clercq machtigt zijn boekhouder Dirk van Santen 

om aan de Collegie ter Admiraliteit alhier om Turkse passen te verzoeken. 
 
1310. [9001. 636]: 28 juli 1752.   Pieter de Clercq verklaart op 10 juli 1752 verkocht te 

hebben en bij deze te transporteren aan Arij Blankers en medereders een eenmast hoekerschip, genaamd 
De Juffrouw Renata, schipper Friedrich Gendt, met alle gereedschappen en toebehoren. Prijs: ƒ 2.700. 
Borgen: Pieter Woestenraad en Jan Blok. 

 
1311. [9001. 768]: 9 september 1752.  Wisselprotest Jacob de Clercq, met ingebonden het 

authentieke protest, van de hand van Jacob de Clercq zelf. 
 
1312. [9002. 1040]: 18 november 1752.  Jacob de Clercq machtigt Christiaan Hebbe, koopman te 

Stockholm, om te vorderen en te ontvangen wat de weduwe Hinrich Hahr & Zoon aldaar hem nog 
schuldig is. 

 
1313. [9002. 1050]: 21 november 1752.  Akte van acceptatie en kwitantie van Cornelia de Clercq, 

wed. Theodorus Fries, m.b.t. nalatenschap van haar ouders, door executeurs van hun testament: Pieter en 
Jacob de Clercq en Jan Stadnitski ( 4 pp.); bedraagt: ƒ 175.556.11.- 

 
1314. [9002. 1052]: 22 november 1752.  Testament Cornelia de Clercq, weduwe Theodorus Fries ( 4 

pp.) 
 
1315. [9003. 123]: 12 februari 1753.  Testament Bartholomeus van Leuvenig en Janneke de 

Clercq, zijnde hij heer comparant wat indispoost en zwakkelijk van lichaam, dog zij juffrouw comparante 
redelijk gezond. (4 pp.) 

 
1316. [9004. 391]: 27 april 1753.  Dispositie: Jacob de Clercq, wonend op de Keizersgracht tussen de 

Herenstraat en de Brouwersgracht, benoemt tot executeurs van zijn testament en voogden over zijn 
kinderen: zijn broer Pieter de Clercq en zijn zwagers Jan Stadnitski en Albert van Heyningen Gzn. 

 
1317. [9004. 448]: 12 mei 1753.  Franse procuratie: Jacob de Clercq, negociant de cette ville, connu 

de moy notaire, lequel m’a exhibé une lettre volante ou pas fermée de messieurs Palm & Hebbe de 
Smirne a Monsieur Martin Fölsch, negociant a Hambour, datée a Smirne le 1 mars 1753, pour enfaire 
une copie authentique et l’annexer avec mon sceau a la gnosse du present acte, par lequel le dit sieur de 
Clercq pour les dits sieur Palm & Hebbe, et suivant l’ordres le pouvoir a lui donné par leur dite lettre a 
constitué et authorisé messieurs Joan Havemester et Gerard Hoyer, aussi negociant a Hamburg, pour 
faire dicement delivrer au dit sieur Martin Fölsch la susdite lettre originale et en executer, exiger et 
recevoir contre dice quitantce tout le contenu a la place de dit sieur De Clercq ........... 
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1318. [9004. 625]: 26 september 1753.  Codicil Cornelia de Clercq, weduwe Theodorus Fries, 

alhier woonachtig op de Herengracht over de Bergstraat, thans ziekelijk en zwak van lichaam; zij 
approbeert haar testament dato 22 november 1752 en bepaalt dat alle kinderen die bij haar overleden nog 
niet zijn getrouwd of uitgezet zullen genieten ƒ 1.500, zoals de andere kinderen tot uitzet en 
bruiloftskosten betaald hebben gekregen. Bovendien nog ƒ 6.000 aan dochter Sara Fries, zoals de andere 
kinderen reeds hebben genoten. 

 
1319. [9005. 256]: 30 augustus 1759.  Jacob de Clercq, weduwnaar van Geertruyd Margaretha 

Verbrugge, wonend op de Keizersgracht, tegenover de Westermarkt, weduwnaar, benoemt tot executeurs 
van zijn testament en tot voogden over zijn kinderen: zijn zwager Gijsbert Antwerpen Verbrugge en zijn 
schoonzoon Abraham Fock. 

 
 
 Notaris Jan Ardinois  [nrs. 9082 - 9274 (1719-1765)] 
 
1320. [9181. 492]: 12 augustus 1745.  Pieter Pzn. van Beeck had bij onderhandse akte dd. 13 

februari 1734 tot executeurs van zijn testament benoemd: Mr. Matthijs Maten, advocaat en notaris, 
Bartholomeus van Leuvenig, Jacob van Beeck en Jacob van Beeck Block. Bartholomeus van Leuvenig 
had echter geëxcuseerd en twee laatstgenoemden zijn inmiddels overleden; daarvoor in de plaats benoemt 
Matthijs Maten de heren Michiel Block en Jan Stadnistki. 

 
1321. [9181. 493]: 12 augustus 1745.  Pieter Pzn. van Beeck had, bij de onderhandse akte 

hierboven genoemd, dezelfde vier heren aangesteld tot administrateurs van een zestiende part van zijn 
nalatenschap, bestemd voor het stichten van een pieus hofje in de Schuyemakersgang aan de 
Anjeliersstraat en daarmee tot directeuren / regenten van dit hofje. Mr. Matthijs Maten en Bartholomeus 
van Leuvenig benoemen in plaats van de overledenen Jacob van Beeck en Jacob van Beeck Block 
bovengenoemde heren Michiel Block en Jan Stadnitski. 

 
1322. [9261. 108]: 8 februari 1759.  Michiel Block, als enig overgebleven van de bij akte dd. 12 

augustus 1745 aangestelde directeuren van het Van Beeckshofje en administrateurs van de erfportie van 
Pieter Pzn. van Beeck, benoemt Gerrit Bosch en Pieter van Heyningen tot mede-directeuren, ter 
vervanging van wijlen de heren Jan Stadnistki en Mr. Matthijs Maten. 

 
 
 Notaris Mattijs Maten de Jonge  [nrs. 9291 - 9451 (1719-1758)] 
 
1323. [9291, nr. 6]: 23 maart 1719. Transport van het katschip De Vriesse Boer, met alle 

gereedschappen en toebehoren, door Henrik Willink, uit naam van alle gemene reders, aan Anthonij 
Cromhout, wonende te Hoorn. Koopsom: 7.460 gulden, publiek geveild. Pieter de Clercq en Gerrit 
Colonius, medereders, treden op als borgen. 

 
1324.  [9293, akte 219]: 12 febr. 1721.  Diverse erfgenamen van Trijntje Pieterse, gehuwd geweest 

met Jan Claasz de Wolf, waaronder Pieter Pietersz van Beeck en Pieter de Clercq, als regenten van het 
Doopsgezinde Weeshuis alimenterende en het recht waarnemende van de twee minderjarige jongemannen 
Cornelis en Claes Visliet, erfgenamen voor 2/18de parten, verkopen aan Evert van Seijst, meester 
broodbakker op de Haarlemmerdijk, de helft van een korenmolen, met de huising en woning daartoe 
behorende, mitsgaders nog een huisje staande dicht bij de voorn. molen, waarin de voorn. Trijntje Pieters 
woonde en is overleden, alles staande op stadsgrond ten einde van de Palmstraat, op de schans, naast het 
Noorderkerkhof. 

 
1325.  [9293, akte 265]: 10 juni 1721.  Hendrik Blankenhagen, vertegenwoordigend de compagnie 

van de heren Henrik en Willem Blankenhagen, kooplieden alhier, verklaart uit naam en voor rekening van 
de heren Meijer en Sanders, kooplieden te Archangel, verkocht te hebben en in eigendom over te dragen 
aan Pieter de Clercq, een zestiende part in het fluitschip genaamd De Juffrouw Christina, gevoerd bij 
schipper Hendrik Foppes, en dat met de gereedschappen en toebehoren van dien, zoals dit zestiende part 
op 12 mei 1721 in 't Becken geveild is en door hem De Clercq gekocht is. Koopsom bedraagt 128 gulden.  

 
1326.  [9295, akte 360]: 9 april 1722.  Pieter de Clercq en Hendrik Willink als arbiters en goede 

mannen om uitspraak te doen in kwestie betreffende aanvaring tussen schip genaamd St. Pieters-Hof, 
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gevoerd bij schipper Wiebe Sieuwertsz, laatst gekomen van St. Petersburg, en schip De IJsere Kist, met 
schipper Sieuwert Broersz, laatst gekomen van Noorwegen, op 14 okt. 1721, om op die manier buiten 
proces te blijven. 

 
1327.  [9295, akte 527]: 29 nov. 1723.  Hesses Albertsz, als schipper gevoerd hebbende het schip 

De Jager in de Boomen, nu laatst op de reis van Noorwegen naar Middelburg in Zeeland bij de 
Brouwershaven verongelukt, heeft verklaard voor hij uit deze stad zal vertrekken, te machtigen mits 
dezen de heren Pieter de Clercq en George Bruijn, kooplieden en medereders in het voor. schip, om uit 
zijn naam van iedereen, en speciaal van zijn laatste bevrachter de heer Jan de Munck, te innen en 
ontvangen alle inschulden als hij comparant in kwaliteit als schipper, hetzij uit hoofde van verdiende 
vracht, penningen, ongelden, onkosten, averijen, berglonen of anderszins te pretenderen heeft, daarvan 
kwitantie te geven, etcetera. Voorts ook wegens al het voorschrevene en alle andere zaken die het voorn. 
schip De Jager in de Boomen en zulks hem als gewezen schipper daarvan aangaan, voor alle hoven, 
rechters en gerechten t compararen en zijn zaken waar te nemen, etcetera.  

 
1328.  [ONA 9336, akte 5154]: 1 april 1730. Cornelia Block, wed. Pieter de Clercq, verklaart op 27 

maart l.l. alhier in de publieke bekken verkocht te hebben en in volle vrije eigendom over te dragen aan 
de heer IJsbrant Bruyn, koopman alhier, en van deszelfs medereders, het fluitschip genaamd De Groote 
Slootemaker, gevoerd geweest door wijlen schipper Manus Cornelisz, en dat met de gereedschappen en 
toebehoren van dien. Koopprijs: 15.400 guldens. Voorts ook belovende de weduwe van Pieter de Clercq, 
als principaal, mitsgaders de heer Philip Serrurier, respresenterende de Weduwe en Zoon van zal. Louis 
Serrurier en Isaacq Arondeaux, en de heer Pieter de Clercq junior, als borgen. 

 
1329.  [9336, akte 5218]: 30 april 1730. De medereders van het fluitschip De Groote Slootemaker aproberen 

het transport, te weten: Nicolaus Blaaupot, voor 1/16de par, Isbrant Bruyn voor de erven George Bruyn 
voor 1/16de part en de weduwe van Jan van Vollenhoven voor 3/16de part. 

 
1330. [  ]: 6 mei 1743.    Testament van Christina van Erpecum. Zij benoemt tot enig 

en universeel erfgenaam Sara de Clercq, echtgenote van Jan Stadnitski. 
 
1331. [9436. 14677]: 8 maart 1753.  Contract tussen Hendrik Lammertijn Cornelisz, houtkoper 

en houtzaag-molenaar op de molen De Schellevisch, buiten de stad doch binnen de jurisdictie ervan, 
tussen de Haarlemmer- en de Zaagmolenpoort - voor welke molen de stad jaarlijks  
ƒ 60 aan grondhuur wordt betaald - en waarvan hij voor de helft eigenaar is, enerzijds, met Jan Stadnitski 
en Jacob de Clercq, kooplieden, eigenaren voor ieder een vierde part, dus samen voor de wederhelft, 
anderzijds. De comparanten verklaren al in het begin van 1749 mondeling een overeenkomst te zijn 
aangegaan, maar wensen dit nu schriftelijk vast te leggen. Overeenkomst bepaalde ondermeer dat de twee 
laastse comparanten de heer eerste comparant in staat zouden stellen om de houtzagerij uit te breiden, wat 
ook spoedig daarna is gebeurd.  

 Het kapitaal van de heer Lammertijn bestaat in: 
 - helft van de houtzaagmolen De Schelvisch, met alles wat daartoe behoort ƒ  10.000,00 
 - een stijgerschuit, een middelschuit, een roeischuit en een houtwagen 500,00 
 - diverse gezaagde houtwaren, zowel bij de molen als in de stad 3.730,00 
 - boekschulden 2.535,19 
 - nog verdiend zaagloon 129,02 
 - contant geld 8.104,12 
       ======= 
       25.000,00  

 
 Jacob de Clercq en Jan Stadnitski hebben ieder aan de heer Lammertijn gefourneerd: 

 - een vierde part van voornoemde houtzaagmolen, met alles wat daartoe behoort ƒ  5.000,00 
 - contant geld 7.500,00 
       =======  
      12.500,00  

 Het gehele kapitaal is derhalve ƒ 50.000. 
 Tussen de comparanten is verder overeengekomen dat de eerste comparant dit gehele kapitaal alleen, en 

zonder concurrentie of compagnieschap zal mogen handelen, als of hetzelve gehele kapitaal aan hem 
eerste comparant toebehorende was en hij zal de houtnegotie en -zagerij op dezelfde voet mogen 
voortzetten als hij voorheen gedaan heeft, gedurende de tijd van tien achtereenvolgende jaren, ingaande 
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op 1 april 1749. Hiertegen zal de eerste comparant, in plaats van enige huur, aan elk van de twee laatste 
comparanten ieder jaar uitkeren een gerechte kwart van de gehele winst. 

 
1332. [  ]: 17 augustus 1757.   Susanna Block, wed. Christiaan van Eeghen, halfzuster van 

wijlen Sara Block, wed. Pieter Grijspeert († 29 april 1757), verklaart van de executeurs van de 
nalatenschap, krachtens testament 4 november 1754 en haar codicil 17 april 1755 ontvangen te hebben ƒ 
82.000 en krachtens haar codicil 7 november 1754 getekende portretten van Laurens Block en Elisabeth 
van Lennep, ouders van de testatrice en een portret van Pieter Grijspeert, grootvader van de echtgenoot, 
enz. 

 
 
 Notaris Peter van Gulik  [nrs. 9997 - 10020  (1730-1776)] 
 
1333. [9999. 84]: 16 september 1732.   Insinuatie van Cornelia Block, wed. Pieter de 

Clercq aan Jacob Abrabanel (in persoon van deszelfs boekhouder Abraham Benzou Henriques, vermits 
hij uit de stad was), dat de heer Abrabanel op 10 juni l.l. door de makelaar Menasse Montesinos is 
geconvenieerd dat door de heer Mattheus en John de Neufville, kooplieden in Engeland, correspondenten 
van juffrouw insinuante, voor rekening van hem geïnsinueerde zouden worden gekocht £ 3.000 Zuidzee 
actiën, etc.  

 
 
 Notaris Philippus Pot  [nrs. 10120 - 10196  (1732 - 1778)] 
 
1334. [10126. ---]: 18 september 1736.   Theodorus Fries, brouwer in De Hooiberg en zijn 

vrouw Cornelia de Clercq beloven dat zij de graanfactor Dirk Hasselaar altijd prompt zullen betalen. 
 
1335. [10141. ---]: 25 januari 1744.   Verkoop van de brouwerij De Hooiberg door 

Theodorus Fries, met inventaris. 
 
1336. [10173. 247]: 5 september 1766.  Chertepartij tussen Pieter de Clercq en Marten Snijder, als 

schipper van het schip Le Roy Stanislaus Augustus, groot 260 5/8 lasten rogge, volgens metingen en 
opgaaf van de schipper. Route: Amsterdam - Meemel (laden) - Oostende (ontladen); vracht: houtwaren. 
Schipper zal worden betaald ƒ 3.730, door de bevachters correspondent of commis te Oostende. Ordinaire 
averij: bevrachter 2/3e part, schipper 1/3e part en ƒ 50 tot een kaplaken, te betalen nadat de vracht is 
uitgeleverd. 

 
1337. [10178. ---]: 10 april 1769.   Obligatie, houdende ten behoeve van de erfgenamen van 

Sara van Leuvenig, gepasseerd door Dirk Hollander en Arriaantje Loenen, echtelieden, woonachtig op de 
boerderij van de hofstede Vredelust, groot ƒ 600, zonder enige interessen, doch met de belofte van ieder 
jaar ƒ 100  of meer af te lossen. 

 
1338. [10179. 264]: 29 september 1769.  Pieter de Clercq machtigt Mr. Josias Thornstraten, Ober & 

Landsgericht advocaat te Flensburg, om in zijn naam te innen en ontvangen van Abraham Kall aldaar 
hetgeen deze hem comparant nog schuldig is. 

 
1339. [10181. 184]: 31 juli 1770.  De heren P. & S. de Clercq machtigen de heren Reusch & 

Grunmuller, medekooplieden in compagnie te Koningsbergen, om in hun naam te innen en ontvangen van 
Abraham Pauler, mede wonende aldaar, wat hij hen comparanten schuldig is. 

 
1340. [10181. 293]: 12 december 1770.  Stephanus de Clercq geeft te kennen dat hem van Frederik 

Brouwer en Johanna Carolina Greeve, echtelieden, is competerende een zekere som van penningen 
(schepenkennis d.d. 6 december 1770), waarbij gehypotheceerd is een huis en erf, staande op de 
Haarlemmerdijk tussen de binnen Brouwersgracht en Herenmarkt en voorts generalijk al hun goederen, 
roerende en onroerende, present en toekomende. De voorn. F. Brouwer en J.C. Greeve hebben aan hem 
comparant te kennen gegeven dat zij hebben verkocht een huis en erf staande in de Warmoesstraat, op de 
hoek van de Haintjeshoeksteeg, daar de Groene draak in de gevel staat, hetwelk onder het voorschreven 
generale verband begrepen is, waarop Stephanus de Clercq hen van ‘t recht van hypotheek en verband op 
hetzelve huis ontslaat. 
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1341. [10183. 184]: 1 augustus 1771.  Pieter de Clercq verklaart op 15 juli l.l. uit de hand te 
hebben verkocht en transporteert bij deze aan Jacob Schues een 1/16e part in het schip genaamd De 
Vigilantie, gevoerd geweest door schipper Goote Calff (ƒ 380), alsook een 1/16e part in £ 894.26 (?) 
wegens zekere uitstaande pretenties in een gedeelte van een cargasoen aan Clement van Zaanen van der 
Zee & Comp. te Smirna met het voorschreven schip toegezonden, onder directie van de heer Claas 
Ploeger, als boekhouder van hetzelve schip (£ 26.3.8)  [kwitantie ingebonden] 

 
1342. [10194. 48]: 25 mei 1777.   Pieter de Clercq transporteert aan de heer Hyke Jacobsz, 

wonende te Amsterdam, een 1/32ste part in het kofschip genaamd De Vijf Zinnen, gevoerd door schipper 
Jaarig Attesz, varende onder directie van de heer Auke Jacobsz te Stavoren, à ƒ 250. 

 
1343. [10194. 136]: 11 juli 1777.  Generale procuratie van Pieter & Stephanus de Clercq op 

Mejuffrouw Matthaeus Harder, weduwe te Pernau (het tegenwoordige Pjarnoe, gelegen in de Golf van 
Riga, in Estland). 

 De Heeren Pieter en Stephanus de Clercq, verklaren te constitueren en machtig te maken, Mejuffrouw 
Johannis Matthaeus Harder, weduwe te Pernau, om uit naam en wegens hun comparanten te Pernau 
voornoemd, van allen en eenieder hunner debiteuren in te vorderen en te ontvangen, met allen en 
eenieder te reekenen, te liquideren en te sluiten, rekeningen te approbeeren of debatteren, in cas van 
approbatie de respective saldoos of sloten te ontvangen, [...] 

 
1344. [10195. 274]: 9 en 10 december 1777.  Chertepartij tusen Pieter & Stephanus de Clercq en 

schipper Philippus Johannes, voerende het schip De Jonge Sjoerd en Treintje, groot ca. 100 lasten rogge; 
route: Amsterdam - Harlingen - Liverpool - St. Ubes (inladen) - Liebauw (ontladen); vracht: zout; 
vrachtprijs: ƒ 30 per last zout + 10% voor ordinaire averij en zes gouden dukaten voor een kaplaken; (14 
achtereenvolgende legdagen) + ƒ 20 voor elke extra dag. Contract vervalt, zonder kosten, indien de 
schipper niet voor 31 januari 1779 uit het Vlie of Texel zal zijn gezeild. 

 
1345. [10196. 100]: 16 juni 1778.  Chertepartij tussen Pieter & Stephanus de Clercq en Berend Luytjes, 

voerende het schip De Jonge Jan Swart, groot ca. 90 last rogge; overeenkomst over het vervoeren van 
granen en hennep uit St. Petersburg naar Amsterdam. 

 
1346. [10196. 101]: 16 juni 1778.  Chertepartij tussen Pieter & Stephanus de Clercq en Evert Hyben, 

voerende het kofschip De Rijzende Zon, groot ca. 100 lasten rogge; overeenkomst als boven. 
 
 
 Notaris Benjamin Phaff  [nrs. 10197 - 10297  (1733-1761)] 
 
1347. [10231. 70]: 26 januari 1745.  Procuratie van Jacob de Clercq op Heinrich Hahr, koopman 

alhier, om te vorderen van Cornelis Frank & Co., al hetgeen ze hem schuldig zijn. 
 
1348. [10255. 264]: 25 maart 1751.  Aantal assuradeurs in Amsterdam, verzekerd hebbende het 

schip en lading van De Sint Pieter, waarop schipper was Verissimo do Santos, gaande van Carthagena in 
West-Indië naar Europa, verklaren dat James Grosset, Christ, Hake en John Brislow jr. als leden der 
kamer van Assurantie van de stad Lissabon hen per brief van 12 februari 1751 bekend maakten, dat zij 
door de andere leden van de kamer van Assurantie alsook door particuliere assuradeurs te Lissabon 
benoemd waren om al het mogelijke te doen tot ontdekking en vereydelinge van de schijnbare quade 
intentiën der verseeckerden op ‘t voorschreven schip. Zij waarschuwden hen en verzoeken om de kopieën 
van alle polissen die er te bekomen zijn, zodat de duistere zaak opgelost kan worden. Inmiddels zullen zij 
alle maatregelen nemen om het schip hetzij thuis te brengen of bewijzen te krijgen van het bedrog.  Ze 
verzoeken de assuradeurs hiervoor tegemoetkoming in de kosten.  Hier gaan de assuradeurs in 
Amsterdam mee akkoord en zij geven procuratie aan Jan en Daniël Gildemeester te Lissabon, om een en 
ander te regelen.  Onder de assuradeurs:  Jacob de Clercq, had verzekerd voor ƒ 3.000 , en Pieter de 
Clercq, voor ƒ 2.000. 

 
1349. [10290. 991]: 20 november 1759.  Sara de Clercq, wed. en erfgename van Jan Stadnitski, geeft 

procuratie aan David Jeserun en Mordochai da Crasto, kooplieden op Curacao, om aldaar van de 
debiteuren van haar man te vorderen hetgeen zij hem nog schuldig zijn. 
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Notaris Daniel van den Brink  [nrs. 10298 - 10664  (1734-1785)] 
 
1350. [10402. 699]: 25 april 1748.  Abraham Kromhuyzen te Amsterdam machtigt John van 

Hemert en Wolfert van Hemert & Comp., kooplieden te Amsterdam, om in zijn naam te verkopen aan 
Pieter de Clercq, Jacob de Clercq en Jan Stadnitski £ 1.500 aandelen in het oude maatschappelijk kapitaal 
van South Sea Annuities. 

 
1351. [10458. 55]: 8 januari 1754.  Egbert en Anthony van den Bergh, Pieter de Clercq, Pieter 

de Vries en Jan van Lingen & Zoon, kooplieden in Amsterdam, zijn geïnteresseerden in de lading van het 
schip De Triton, waarop schipper was Anne Binkes, welk schip komende van Dantzig op de reis naar 
Amsterdam, bij Wolgast, is vergaan. Zij geven procuratie aan Carl Friedrich Cantzler, koopman in 
Wolgast, om aldaar te reclameren hetgeen van de lading geborgen is. 

 
1352. [10476. 1920]: 29 november 1756.  Dertigtal kooplieden in Amsterdam zijn de geïnteresseerden 

in het schip genaamd De Harmonie, waarvan schipper is Cornelis Roelofs. Dit schip is op de reis van 
Amsterdam naar Lissabon op de kust van Bologne vergaan; zij geven procuratie aan Jacob de Clercq, 
Coenraad en Hendrik van Son en Leendert Hoop, ook kooplieden in Amsterdam en geïnteresseerden in 
het schip en de lading, om ter plaatse te reclameren hetgeen van het schip en de lading geborgen is. 

 
1353. [10476. 1946]: 2 december 1756.  Jacob de Clercq en de andere gemachtigden in de hierboven 

beschreven kwestie geven opdracht aan Mr. Coguart, koopman in Calais. 
 
1354. [10478. 359]: 14 maart 1757.  Boedelscheiding van de nalatenschap van Teunis Windig, 

weduwnaar. Heeft bij testament voor notaris Cornelis Beek te Rijp, dd. 13 juni 1745 (was toen koopman 
te Nieuwendam) tot enige erfgenamen benoemd de drie kinderen van wijlen zijn enige dochter Trijntje 
Windig, gehuwd met Arent Bruyn: Maria Bruyn x Pieter de Clercq en Nicholaas en Anthony Bruyn, 
onder voogdij van Arent Bruyn, Jan Slot en Simon Beets.. De nalatenschap bedraagt ƒ 216.960.3.-, 
waaronder 15 scheepsparten, vermeldende schip en schipper, w.o. ook walvisvaarders met commandeurs. 

 
1355. [10488. 137]: 21 januari 1758.  Jacob de Clercq, Coenraad van Son en Leendert Hoop, 

gemachtigd conform akte [10476. 1920], hebben opdracht uitgevoerd en er is afrekening gedaan. De 
belanghebbenden verklaren de rekeningen in orde bevonden te hebben en verklaren elk pro rato hun 
aandeel ontvangen te hebben. 

 
1356. [10496. 1714]: 8 november 1758.  Willem van Gennep, koopman in Amsterdam, is de 

gemachtigde van Ludwig van Hess, koopman op Straalsund, die door endossement het recht gekregen 
heeft van Anthony en Johannes Grill op 2 assurantiepolissen, beide van dato 16 augustus 1754. De ene op 
goederen en de ander op het schip De Juffrouw Johanna van schipper Joachim Granauw, voor een reis 
van Straalsund en andere havens tot St. Petersburg toe. Verzekeraars zijn: Sara van Leuvenig, wed. Pieter 
de Clercq: ƒ 700 gld. op het schip en ƒ 3.500 gld. op de goederen. Nicolaas van Staphorst ƒ 500 gld. op 
het schip en ƒ 2.500 op de goederen; Sappius en Dibbitz p.p. van de assurantie compagnie te Middelburg 
en ƒ 2.500 op de goederen. Adriaan Scharf eveneens ƒ 500 op het schip en ƒ 2.500 op de goederen.   Over 
deze assuranties is een proces gevoerd voor de commissie van de Kamer van Assurantie.  Zie over deze 
kwestie ook de akten [10496. 1719], [10497. 2036] (verklaring) en [10497. 2050]. 

 
1357. [10527. 281]: 8 maart 1762.  Adrian Hope verklaart, voor zijn firma Hope & Co. in 

Amsterdam, schuldig te zijn aan Sara van Leuvenig, wed. Pieter de Clercq de som van ƒ 15.000 gld.  
Terug over 12 maanden; aflossen of opeisen met 6 weken waarschuwen;  rente: 4%;  onderpand: £ 2.000 
sterling van de 3% geconsolideerde annuiteiten. 

 N.B. Geroyeerd op 6 maart 1766. 
 
1358. [10531. 1574]: 17 december 1762.  Gerrit Baerlman verklaart voor zijn firma Muilman & 

Baerlman te Amsterdam schuldig te zijn aan Jacob de Clercq en Christiaan ten Kate, executeurs van het 
testament van Jacob Bus, de som van ƒ 12.000  (zie ook [10549. 24] en [10571. 38]). 

 
1359. [10534. 721]: 17 mei 1763.   Maria Bruyn, echtgenote van  Pieter de Clercq, machtigt 

Willem Isaac Kops, koopman te Londen, om in haar naam te verkopen 550 pond sterling aandelen 
Engelse Bank. 
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1360. [10535. 902]: 24 juni 1763.  Jacob de Haan Abrahamszn., Jacob de Clercq en Johannes de 
Ramaut, kooplieden in Amsterdam, machtigen Henry, Peter en Richard Muilman, kooplieden te Londen, 
om in hun naam te kopen zoveel mogelijk aandelen geconsolideerde 3% lijfrentes (zie ook [10537. 
1389]). 

 
1361. [10541. 2297]: 28 november 1763.  Adriaan Salomon van der Hoop verklaart voor zijn firma 

Bouwens en Van der Hoop in Amsterdam schuldig te zijn aan Pieter de Clercq de som van ƒ 15.000 gld.  
Terug over 6 maanden; opeisen of aflossen met 6 weken waarschuwen; rente: 4%;  onderpand: £ 2.000 
van de 3% geconsolideerde annuiteiten 

 N.B. Geroyeerd op 15 juni 1765. 
 
1362. [10545. 626]: 3 mei 1764.   Gerrit Blaauw, koopman in Amsterdam, verklaart schuldig 

te zijn aan Sara van Leuvenig, wed. Pieter de Clercq de som van ƒ 10.000 gld.  Terug over 12 maanden; 
opeisen of aflossen met 6 weken waarschuwen;  rente: 3½ %;  onderpand: £ 40 jaarlijks in het fonds van 
de 98-jarige annuiteiten. 

 
1363. [10551. 669]: 18 mei 1765.   Adrian Hope verklaart voor zijn firma Hope & Co. in 

Amsterdam schuldig te zijn aan Sara van Leuvenig, wed. Pieter de Clercq de som van ƒ 36.000.  Terug 
over 12 maanden;  opeisen, aflossen met 6 weken te waarschuwen;  rente: 3%; onderpand: £ 3.000 
sterling Engelse Bankaandelen. 

 
1364. [10561. 1497]: 25 november 1766.  Adriaan Salomon van der Hoop verklaart voor zijn firma 

Bouwens en Van der Hoop in Amsterdam schuldig te zijn aan Pieter de Clercq de som van ƒ 14.000 gld.  
Terug over 6 maanden; opeisen of aflossen met 6 weken waarschuwen; rente: 4%;  onderpand: £ 1.000 
Engelse Oost-Indische Compagnie aandelen. 

 
1365. [10565. 752]: 10 juni 1767.  Henry Hope verklaart voor zijn firma Hope & Co. in Amsterdam, 

schuldig te zijn aan Jacob de Clercq, Pieter de Clercq en Pieter Croos, de som van  
ƒ 44.000 ; terug in 12 maanden, opeisen en aflossen met 6 weken te waarschuwen; rente 3½ %; 
onderpand:  £ 180, jaarlijks ½ fonds der lange annuiteiten. 

 
1366. [10568. 1468]: 18 november 1767.  Henry Hope verklaart voor zijn firma Hope & Co. schuldig 

te zijn aan Pieter de Clercq de som van ƒ 18.000 gld.  Terug over 12 maanden; opeisen, aflossen met 6 
weken waarschuwen; rente: 4%; onderpand: £ 1.000 Engelse Oost-Indische Compagnie aandelen. 

 
1367. [10569. 54]: 18 januari 1768.  Theophile Cazenove, koopman in Amsterdam, verklaart 

schuldig te zijn aan Pieter de Clercq de som van ƒ 18.500.  Terug over 12 maanden; opeisen, aflossen met 
6 weken te waarschuwen;  rente: 3¾%;  onderpand: £ 1.000 sterling Engelse Oost-Indische Compagnie 
aandelen. 

 
1368. [10573. 1108]: 24 augustus 1768.  Thomas Wilkieson verklaart, voor zijn firma Pije Rich en 

Wilkieson in Amsterdam, schuldig te zijn aan Jacob de Clercq en Pieter de Clercq, de som van ƒ 14.000; 
terug over 12 maanden; opeisen en aflossen met 6 weken waarschuwen; rente 3½% ; onderpand:  £ 1.000 
Engelse bankaandelen. 

 
1369. [10581. 1230]: 27 november 1769.  Johannes van Seppenwolde, koopman in Amsterdam, geeft 

procuratie aan P. & S. de Clercq, de som van ƒ 15.000; terug over 6 maanden; opeisen, aflossen met 6 
weken waarschuwen; rente: 3¾ %; onderpand:  £ 1.000 Engelse bankaandelen. 

 
1370. [10581. 1233]: 27 november 1769.  Johannes van Seppenwolde, koopman in Amsterdam, 

verklaart schuldig te zijn aan Pieter de Clercq de som van ƒ 15.000 gld.  Terug over 6 maanden; opeisen, 
aflossen met 6 weken waarschuwen;  rente: 3¾ %;  onderpand: £ 1.000 Engelse Bankaandelen. 

 
1371. [10587. 1140]: 6 december 1770.  Abraham Orobio de Castro, koopman in Amsterdam, 

verklaart schuldig te zijn aan Pieter de Clercq de som van ƒ 15.000 gld., geschreven op rekening van 
Sara, Maria en Wilhelmina van der Wilp, in Amsterdam.  Terug over 12 maanden;  opeisen, aflossen met 
6 weken waarschuwen;  rente: 4%;  onderpand: £ 1.000 sterling Engelse Oost-Indische Compagnie 
aandelen. 
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1372. [10594. 1466]: 19 december 1771.  Henry Pije Rich verklaart voor zijn firma Pije Rich & 
Wilkieson in Amsterdam schuldig te zijn aan Pieter de Clercq de som van ƒ 18.000 gld.  Terug over 12 
maanden; opeisen, aflossen met 6 weken waarschuwen;  rente: 3½ %;  onderpand: £ 1.000  Engelse Oost-
Indische Compagnie aandelen. 

 
1373. [10601. 1481]: 25 november 1772.  Willem Clifford en Rodolph le Chevalier, kooplieden in 

Amsterdam, verklaren schuldig te zijn aan Pieter de Clercq de som van ƒ 15.000.  Terug over 6 maanden; 
opeisen, aflossen met 6 weken waarschuwen;  rente: 4 %;  onderpand:  £ 1.000 Engelse Oost-Indische 
Compagnie aandelen. 

 
1374. [10621. 465]: 20 juni 1775.  Jacob Leonard Soudaen, in Amsterdam, verklaart schuldig te zijn 

aan Pieter de Clercq de som van ƒ 10.300 gld.  Terug over 6 maanden; opeisen, aflossen met 6 weken 
waarschuwen;  rente: 3½ %;  onderpand: Nieuwe Zuidzee annuiteiten. 

 
1375. [10647. 748]: 30 oktober 1781.  Jan Pieter Heimbach, makelaar in Amsterdam, gemachtigde 

van Pieter Jan van Berkel, raad in Rotterdam, verklaart voor zijn principaal schuldig te zijn aan Pieter de 
Clercq de som van ƒ 15.750 gld.  Terug over 6 maanden; opeisen, aflossen met 6 weken waarschuwen;  
rente: 4%;  onderpand: £ 3.500 geconsolideerde 3% Engelse annuiteiten. 

 N.B.  Geroyeerd op 20 februari 1786. 
 
1376. [10660. 345]: 15 oktober 1784.  Sara Levij, wed. Jacob Henricus Moron en Abraham 

Moren, beiden van Amsterdam, verklaren schuldig te zijn aan Pieter de Clercq de som van  
ƒ 22.500 ; terug over 6 maanden; opeisen, aflossen met 6 weken waarschuwen; rente: 4%; onderpand: £ 
5.000 geconsolideerde 3% annuiteiten. 

 
1377. [10660. 447]: 18 december 1784.  Henry Pije Rich verklaart voor zijn firma Pije Rich & 

Wilkieson in Amsterdam schuldig te zijn aan Pieter de Clercq de som van ƒ 18.000 gld.  Terug over 12 
maanden; opeisen, aflossen met 6 weken waarschuwen;  rente: 3½ %;  onderpand: £ 1.000  Engelse Oost-
Indische Compagnie aandelen. 

 
 
 Notaris Mr. Salomon Dorper  [nrs. 10695 - 10907  (1735-1784)] 
 
1378. [10804. 851]: 30 juni 1763.  Bevrachtingscontract tussen Jacob de Clercq & Zoon, kooplieden te 

Amsterdam, door Abraham Fock, mededeelgenoot, en Siebe Annes uit Lemmen, vertegenwoordigd door 
Lambert Fokkes, deelgenoot van de firma Fokkes en Van Heynen; schip: het kofschip De Jonge Jeltje, 
groot ca. 100 lasten rogge; route: van Medemblick naar Harlingen, daar 50.000 pannen inladen, 
doorvaren naar Stockholm (de onkosten te Harlingen en loodsgeld naar het Vlie zijn voor rekening van de 
bevrachter), lossen en herladen met teer, naar Amsterdam;  vrachtprijs: £ 24 per last van 13 ton teer;  
bijzonderheden:  schipper krijgt kaplaken van 12 dukaten; voor laden en lossen: 18 ligdagen, voor elke 
extra ligdag: ƒ 20. 

 
1379. [10821. 533]: 30 mei 1765.  Bevrachtingscontract tussen Jacob de Clercq & Zoon, vertegen-

woordigd door Abraham Fock, en schipper Marten Kruse; schip: De Jonge Tobias, groot ca. 90 lasten 
rogge; route: van Amsterdam naar Stockholm, aldaar laden met 1000 of 1100 tonnen teer, naar keuze van 
schipper, doch niet méér laden, terug naar Amsterdam en uitleveren; vrachtprijs: ƒ 18 voor elke 13 ton 
teer; ordinaire ongelden volgens gebruik alhier; kapgeld bij vrachtprijs inbegrepen. 

 
1380. [10866. 1029]: 9 oktober 1772.  Stephanus de Clercq, voor zijn firma P. & S. de Clercq, 

machtigt Hendrick Kuster, koopman te Hamburg, om te vorderen van Nicolaas Schuback, ook koopman 
aldaar, hetgeen deze hen schuldig is. 

 
 
 Notaris Mr. Arnoldus de Ridder  [nrs. 10908 - 11050  (1736-1775)] 
 
1381. [11012. 612]: 16 november 1768.  Insinuatie van Jacob de Clercq, Dirk Willink en Abraham 

Fock, als executeurs van het testament van wijlen juffr. Judith Bus, bejaarde ongehuwde dochter, aan de 
diakenen van de Vereenigde Vlaamsche en Waterlandsche Doopsgezinde gemeente, de erfgenamen van 
wijlen Judith Bus. 
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1382. [11013. 79]: 7 maart 1769.  Jacob de Clercq verklaart verkocht te hebben en transporteert bij 
deze aan schipper Fopkes Cornelisz een obligatie ten laste van Holland en Westfriesland ten comptoire 
van Amsterdam, groot 1.000, gedateerd 23 oktober 1679; aan de eerste comparant gekomen bij scheiding 
van de boedel van Jacob Bus. 

 
1383. [11020. 138]: 1770.   Huwelijksconsent voor Pieter de Clercq Jacobzn en Agatha 

Stockelaar. 
 
1384. [11022. 306]: 28 augustus 1770.  Testament Pieter de Clercq Jacobsz en Agatha Stockelaar. 
 
1385. [11025. 24]: 23 januari 1771.  Jacoba Stockelaar, meerderjarig en ongehuwd, en Pieter de 

Clercq Jacobzn en Agatha Stockelaar, echtelieden, ontvangen ieder van moeder Aletta van Rixtel, 
weduwe van wijlen Jan Stockelaar, de som van 8.000 tot voldoening van de legitieme portie. 

 
 
 Notaris Thierry Daniel de Marolles  [11241 - 11491a  (1738-1771)] 
 
1386. [11249. 61]: 17 april 1739.  Jan van Vollenhoven, Laurens de Clercq, Jacob Speciaal & Zn., 

Cornelis van Laar en Willem Willink, kooplieden en assuradeurs in Amsterdam laten tegen Thomas 
Clock le jeune, koopman alhier het volgende zeggen: zij verklaren dat zij met Jan Petersen in april 1736 
elk voor ƒ 2.000 t.b.v. hem Clock verzekerd hebben op de goederen geladen of nog te laden in ‘t schip 
L’Aigle de Dublin, waarop schipper was Edmund Whiteseyde, voor de reis van ‘t eiland Oléron (aan de 
Westkust van Frankrijk, boven de monding van de Gironde) en omgeving tot Amsterdam. Nadat er later 
geen tijding meer van het schip is gekomen, moest er aangenomen worden dat ‘t schip vergaan was. Ze 
werden dus aangesproken voor de schade, waarop ze elk pro rato 98% van het ingeschreven bedrag 
betaald hebben. Inmiddels is er uitgekomen dat er geen schip in Oleron is geweest. Er is gebruik gemaakt 
van gefingeerde facturen, cognossementen e.a. stukken. De gehele gedane assurantie is van nul en gener 
waarde geweest. Binnen acht dagen moet de uitgekeerde sommen aan de comparanten en aan de wed. van 
Jan Petersen gerestitueerd zijn, anders volgt protest, procedure, etc. 

 
1387. [11311. 4]: 2 november 1747.  Pieter de Clercq, Abraham Scherrenberg en Jacob de 

Clercq, assuradeurs voor verzekering van 488 à 500 ‘cuirs’ in het Zweedse schip De Johannes van 
schipper Matthias Welkberg, van Stockholm; gaande van Lissabon naar Havre de Grace; zij en andere 
partijen geven procuratie aan Jean Dupont, secretaris van de gezant van Portugal in Parijs, om hun 
belangen te behartigen in het schip; reclameren in St. Mulo (Malo?). 

 
1388. [11360. 25]: 12 juli 1756.   Engelse procuratie: Jan Stadnitski, Gijsbert Antwerpen 

Verbrugge, Daniël de Neufville Abrahamsz., Pieter van Horsten en Jan van Halmael, allen tresoriers van 
de Vereenigde Vlaamsche en Waterlandsche Mennoniten (Gemeente Toren en 't Lam), machtigen John 
Reessen en Jacob van Wijlick, koopmannen te Londen. 

 
 
 Notaris David van Oostrum  [nrs. 11795 - 11866 (1740-1765)] 
 
1389. [---. ---]: 4 juni 1751.   Mutueel testament Jan van Eeghen en Cornelia de Clercq, 

echtelieden, wonende op de Leliegracht. 
 
1390. [---. ---]: 24 november 1760.  Generale procuratie van Cornelia de Clercq, wed. Jan van 

Eeghen op Pieter Croos, om haar zaken, affaires en negotie te dirigeren. 
 
 
 Notaris Jan Verley  [nrs. 11885 - 11968  (1741-1775)] 
 
1391. [11943. 358]: 26 november 1760.   Insinuatie van schipper Tjerk Janse Wouter aan 

Pieter de Clercq (maar daar deze niet thuis is aan diens comptoirbediende Johannes Bouman), dat de 
legdagen van het snikschip De Jonge Jan Arent, gevoerd door voornoemde schipper, gekomen van 
Lommerziel, reeds op de 24e dezer zijn verlopen, maar dat de heer de Clercq de partij koolzaad nog niet 
heeft doen ontlossen, waartegen de insinuant protesteert en waarvan hij van alle onkosten en schade 
vergoed wenst te worden. 
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 Notaris Cornelis van Homrigh  [nrs. 12320 - 12522  (1744-1802)] 
 
1392. [12336. 1017]: 11 december 1775.  Testament Cornelia de Clercq, wed. Jan van Eeghen. 

Erfgenamen: haar kinderen Pieter, Christiaan en Sara van Eeghen. Executeurs: haar broeders Pieter en 
Stephanus de Clercq en haar neef Pieter Croos. 

 
1393. [12395. 96]: 13 februari 1773.  Th. Wilkieson, namens Pye Rich & Wilkieson, verklaart dat 

zijn firma schuldig is aan Pieter de Clercq de som van ƒ 12.000 gld.  Terug over 6 maanden;  rente:  4%;  
onderpand: 15 obligaties à ƒ 1.000 gld., rente 5%, ten laste van Rusland, genegotieerd door Raymond & 
Theodore de Smeth, 15 november 1770. 

 
1394. [12447. 438]: 26 juni 1779.  Johan Goll van Franckenstein en Willem Stinstra hebben in 

compagnieschap gehandeld met wijlen Gijsbert Antwerpen Verbrugge van Frijhoff, gewoond hebbende 
in Utrecht. Maria Hooft, diens weduwe, verklaart dat zij van de firma Verbrugge & Goll, waarvan haar 
man deelgenoot was, voldaan is. Zij heeft de boeken, rekeningen en balansen gezien en daarna ontvangen 
hetgeen haar volgens contracten etc. toekwam. 

 
1395. [12460. 780]: 15 november 1781.  Boedelscheiding van Susanna Block, weduwe van 

Christiaan van Eeghen.  Erfgenamen: Christiaan van Eeghen, Pieter de Clercq, Pieter Croos en Cornelia 
de Clercq, wed. Jan van Eeghen e.a. familieleden.  Te verdelen: ƒ 101.515.17 

 
1396.  [12510, akte 30]: 31 jan. 1792.  Testament van Jacob van der Horst, tuinman op de hofstede 

Huntum, aan de Vecht bij de Nieuwersluis, en Hendrica van Olst, echtelieden, wonende op de gemelde 
hofstede. Gepasseerd in Amsterdam ten huize van de notaris, in aanwezigheid van Arend Schoemaker en 
Liebrand Wennekink, beiden woonachtig binnen deze stad, de eerste in de Roon(?)straat, en de tweede op 
de Herengracht over de Driekoningstraat, ten huize en in dienst van mevrouw Stinstra, als getuigen 
daartoe verzocht, verklarende de testateurs te kennen en wel te weten, dat zij diegenen zijn die zij zich in 
deze noemen. 

 
1397. [12521. ---]: 9 juni 1798.   Codicil Cornelia de Clercq, wed. Jan van Eeghen 
 
1398. [12522. ---]: 22 januari 1799.    Codicil Cornelia de Clercq, wed. Jan van Eeghen 
 
1399. [12522. ---]: 24 mei 1802.   Inventaris nalatenschap Cornelia de Clercq, wed. Jan van 

Eeghen. Bedraagt ƒ 258.239 en de volgende in het gemeen blijvende onroerend goederen: huis en erf bij 
Herengracht bij de Wolvenstraat, 13 juli 1751 door Jan van Eeghen gekocht; huis en erf Heerengracht bij 
de Wolvenstraat op 20 mei 1768 door erflaatster gekocht; huis en erf in de Wolvenstraat door erflaatster 
op 27 januari 1767 gekocht; huis en erf op de Raamgracht op 14 april 1799 door erflaatster gekocht; 
Suikerraffinaderij de Blauwe Engel op de Rozengracht, bij erflating en opdracht dd. 17 oktober 1797 
verkregen; helft van een huis en erf Singel bij Lijnbaansteeg, bij erflating en opdracht van 19 december 
1788 verkregen; hofstede Groot en Klein Beek en Hoff te Loenen bij opdracht van 20 februari 1796 
verkregen; een graf in de Westerkerk, 2 graven in de Nieuwe Kerk, en enige scheepsparten en obligatiën. 

 
1400. [12522. ---]: 26 oktober 1802.  Pieter van Eeghen, zoon van Jan van Eeghen, Catharina 

Fock, wed. Christiaan van Eeghen, en schoondochter van Cornelia de Clercq, weduwe Jan van Eeghen, 
tevens voogd en voogdesse over hare minderjarige kinderen Cornelia, Abraham, Jan, Pieter en Sara 
Geertruyd Margaretha van Eeghen, zijnde Pieter van Eeghen voor de helft en voorn. minderjarigen voor 
de helft erfgenamen van voorn. Cornelia de Clercq, wed. Jan van Eeghen op 19 november 1801 te 
Amsterdam overleden, scheiden nalatenschap.   

 
 
 Notaris G. Bouman  [nrs. 12575 - 12647 (1744-1790)] 
 
1401. [12635. 131]: 16 juni 1777.  Excusatie van voogdij door Pieter de Clercq. Pieter de Clercq was 

met Pieter Huizinga Bakker aangesteld tot executeur testamentair over de nalatenschap van Aaltje Bruyn, 
weduwe dr. med. Matthaeus Huizinga, en tot voogd over haar minderjarige erfgenamen. 
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 Notaris Isaac Pool  [nrs. 12622 - 12787 (1745-1792)]. 
 
1402. [12706. 79 t/m 94]: 15 april 1734.  Comp. Theodore Passalaigue, koopman in Amsterdam; is 

gemachtigde van Cornelia Kocq, wed. Elias van der Gaegh, in leven raad etc. in Suriname; zij is de 
ergename van haar man, die erfgename was van zijn broer, wijlen Ds. Johannes van der Gaegh;  de 
comparant heeft opdracht om een kapitaal te negotiëren, tot ƒ 120.000, met als onderpand 1/3 in de 
plantage Cuylenburgh, de gehele plantage Kronenburg, komende uit de boedel van de gemelde Johannes 
van der Gaegh en nog de plantage Corneliaasberg, die een bezit was van zijn opdrachtgever.  Comparant 
verklaart in zijn hoedanigheid schuldig te zijn, ondermeer aan:       

    Sara van Leuvenig, wed. Pieter de Clercq:  5.000 
    Cornelia de Clercq, wed. Jan van Eeghen:  5.000 
 
1403. [12772. 45]: 8 juni 1769.   Pieter de Clercq, voor de erven van Arent Bruijn, is een van 

de belanghebbenden in de verzekering van lading en schip De Mercurius, gevoerd door schipper Isaac de 
Klerck. In 1761 is dit schip voor Suriname door twee Franse kapers aangehouden en naar St. Pierre 
(Martinique) opgebracht. Bij besluit van de Koningsraad te Parijs is het schip onder compensatie van 
kosten vrijgegeven. Jacob Luden en Ambrosius Pool, verzekeraars en gemachtigd door de 
belanghebbenden, vernietigen de eerder gedane procuratie op ene Jan Tiffeneau om het besluit van de 
Koningsraad te effectueren. 

 
 
 Notaris Albertus Jolle. Vermeer  [nrs. 13076 - 13130 (1749-1791)] 
 
1404. [13098. 326]: 17 oktober 1760.  Pieter de Clercq treedt op als gesubstitueerd gemachtigde 

voor erfgenamen -neven en nichten- van Diederik Garluk. 
 
1405. [13098. ---]: 17 november 1760.  Susanna Blok, wed. Christiaan van Eeghen, benoemt tot 

executeurs van haar testament:  haar dochter Geertruyd van Eeghen, wed. Ds. Joh. Bremer, en Jacob de 
Clercq en Pieter de Clercq, allen te Amsterdam. 

 
1406. [13100. 384]: 30 december  1761.  Codicil Susanna Blok, wed. Christiaan van Eeghen. 

Prelegateert aan haar dochter Geertruyd, wed. Ds. J. Bremer en aan haar kleindochter Cornelia de Clercq, 
wed. Jan van Eeghen haar meubelen; aan haar kleindochter Cornelia de Clercq, gedurende de 
minderjarigheid van haar kinderen, de zuivere inkomsten van hetgeen die kinderen van de testatrice 
zullen erven; aan de Diaconie van de Toren en het Lam en aan Elizabeth de Veer, wed. Jacob van Eeghen  
elk ƒ 8.000. 

 
1407. [13104. 422]: 2 december 1763.  Ampliatie van inventaris van de nalatenschap van 

Geertruyd van Eeghen, wed. Ds. Johan Bremer, door Jacob en Pieter de Clercq. 
 
1408. [13106. 272]: augustus 1764.  Inventaris van nalatenschap Susanna Block, weduwe 

Christiaan van Eeghen; ondermeer een schuldbekentenis aan Pieter de Clercq à ƒ 5.000 en een obligatie 
door Cornelia de Clercq, weduwe Jan van Eeghen, onder de hand getekend à ƒ 100.000. 

 
1409. [13106. ---]: 15 november 1764.  Jacob en Pieter de Clercq en Pieter Croos benoemen 

Cornelia de Clercq, wed. Jan van Eeghen tot mede-executrice in den boedel van Susanna Blok, wed. 
Christiaan van Eeghen. 

 
 
 Notaris Hermannus de Wolff jr.  [nrs. 13135 - 13263 (1753-1780)] 
 
1410. [13136. 463]: 12 oktober 1753.  Jacob de Clercq verklaart op 8 oktober l.l. in veiling alhier 

verkocht te hebben en bij deze te transporteren aan Mej. weduwe Jan Baptista van Ceulen & Zoon, 
medekooplieden alhier, een galjootschip De Twee Pieters, gevoerd door schipper Jacob Jongeboer, met 
alle gereedschappen en toebehoren. Prijs: ƒ 1.725 ; borg: Pieter de Clercq. 

 
1411. [13141. 123]: 9 februari 1755.      Huwelijkse voorwaarden van Pieter de Clercq en Maria 

Bruyn. 
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1412. [13142. 459]: 15 mei 1755.   Chertepartij tussen Jacob de Clercq en schipper Piebe Oebles, van 
Woudtend, voerende het schip De Vijf Gezusters. Route: Harlingen - Stockholm - Amsterdam; vracht: 
van Harlingen naar Stockholm: dakpannen, vier laag hoog; van Stockholm naar Amsterdam: teer, tot de 
volle lading toe, of ook, zo de correspondent het begeert, 70 à 100 tonnen pik; prijs: ƒ 17½  Hollands 
courant voor vracht van iedere 13 ton teer, en indien pik naar rato, plus vijf gouden ducaten voor 
kaplaken en 13½ stuivers per last voor ongelden en galjootsgeld. 

 
1413. [13143. 712]: 25 juli 1755.  Jacob de Clercq machtigt kapitein Volkert Zwaan, voerende het 

schip Het Bloken, daarmede thans gedestineerd hiervan naar Curaçao, en bij deszelfs overlijden, absentie 
of belet kapitein Abraham Singh, voerende het schip De Vrouwe Cornelia, en daarmee thans ook 
derwaarts gedestineerd, om aldaar in zijn naam, volgens mee te geven brieven en bescheiden, van al zijn 
comparants debiteuren of derzelver representanten aldaar te vorderen en ontvangen alle 
koopmanschappen, penningen, effecten als deze hem verschuldigd zijn. 

 
1414. [13143. 929]: 24 september 1755.  Pieter de Clercq en Pieter de Clercq jr. machtigen Willem 

Houdius, secretaris in de banne van Oostzanen, om in hun naam te vorderen en ontvangen vanwege de 
boedel van wijlen Dirk Berkhout, indertijd koopman te Oostzanen, hetgeen hij hen bij leven 
respectievelijk verschuldigd was. 

 
1415. [13145. ---]: 25 november 1755.  Mutuele dispositie Pieter de Clercq en Maria Bruyn. 
 
1416. [13144. 1168]: 27 november 1755.  Jacob de Clercq machtigt son procureur general et special 

pour se qui suit Capitain Pieter Zuydewint, commandant le vaisseau Maria Margaretha om te vorderen 
en ontvangen (niet verder gespecificeerd). 

 
1417. [13146. 450]: 6 april 1756.  Jacob de Clercq verklaart op 22 maart ll. in veiling verkocht te 

hebben en bij deze te transporteren aan de heer Allard Scheltinga een galjootschip, genaamd De Vrijheid, 
gevoerd geweest door schipper Melchior de Rhee, met alle gereedschappen en toebehoren; prijs: ƒ 
10.800. 

 
1418. [13146. 623]: 28 mei 1756.  Jacob de Clercq, weduwnaar van Geertruyd Margaretha Verbrugge 

en voornemens te hertrouwen, bewijst aan zijn vier onmondige kinderen hun moederlijke legitieme 
portie: ieder van hun ƒ 20.000. 

 
1419. [13146. 635]: 30 mei 1756.  Huwelijkse voorwaarden Jacob de Clercq, weduwnaar Geertruy 

Margaretha Verbrugge, en Catharina Fortgens, laatst weduwe van Gerrit Kuyken, geassisteerd door haar 
vader Isaac Fortgens. (4 pp.) 

 
1420. [13148. 1259]: 18 december 1756.  Pieter de Clercq en Sara van Leuvenig benoemen tot 

executeurs van hun testament en tot voogden over hun minderjarige zoon Stephanus: broeder Jacob de 
Clercq, hun zoon Pieter de Clercq jr. en hun behuwdzoon Jan van Eeghen. 

 
1421. [13154. 571]: 22 mei 1758.  Sara van Leuvenig, wed. Pieter de Clercq, machtigt de heren 

Boursse, De Superville & Smith, kooplieden te Middelburg, om in haar naam te vorderen en ontvangen 
van de Ed. Heeren Bewindhebbers der V.O.C., kamer Zeeland, de jongste geresolveerde uitdeling van 
15% en mede in het vervolg alle toekomende uitdelingen over zodanige £ 500 Vlaams oud kapitaal, 
waarop thans 3.119½ % uitgifte zijn gedaan, als zij comparante herideert. 

 
1422. [13155. 727]: 1 juli 1758.   Sara van Leuvenig, wed. Pieter de Clercq, machtigt haar 

boekhouder Jan van der Horst om in haar naam, benevens twee borgen, te verschijnen voor de schepenen 
van de stad om weer in handen van de Commissarissen van de desolate boedels te leveren alzulke ƒ 700 , 
met interesse vandien, als zij juffr. comparante ontvangen zal uit handen van dezelve welgemelde heren 
Commissarissen van de penningen, gekomen van de geëxecuteerde goederen van Christiaan Gerritsz en 
Maria Halfman, echtelieden. 

 
1423. [13156. 1446]: 1 november 1758.  Janneke de Clercq, huisvrouw en gemachtigde van 

Bartholomeus van Leuvenig (procuratie: 5 januari 1756), verklaart verkocht te hebben en bij deze te 
transporteren aan Maria Osse Weyders, weduwe Jan Ackerman, alhier woonachtig, vijf obligaties ten 
laste van het comptoir generaal van Holland en Westfriesland in Den Haag, alle staande op naam van 
Bartholomeus van Leuvenig; de totale waarde is beneden ƒ 8.000 
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1424. [13159. 386]: 6 maart 1759.  Jacob de Clercq, thans, vermits het overlijden van Pieter de 

Clercq, Jan Stadnitski en Jacob van Eeghen, enig overgebleven executeur van het testament van wijlen 
Sara Block, indertijd weduwe van Pieter Grijspeert (not. Mr. Matthijs Maten de Jonge, dd.  november 
1754), met haar dood bevestigd, benoemt i.p.v. de overledenen tot mede-executeur: Pieter de Clercq, 
zoon van voornoemde Pieter de Clercq. 

 
1425. [13161. 1168]: 21 april t/m 3 augustus 1759.  De reders en geconsigneerden van de 

goederen van het schip De Boodschap Maria, gevoerd bij schipper Andries Smit, komende direct van St. 
Eustatius naar Rotterdam, doch daar door de Engelsen genomen en te Plymouth opgebracht, machtigen 
Jacob de Clercq, boekhouder en mede-reder van het schip, om de lading en het schip zo goed en spoedig 
mogelijk te reclameren en vergoeding te eisen van alle kosten, schaden en interessen, te ageren en 
procederen, desnoods docimilie te kiezen, enz. Ondertekend door ondermeer Jacob de Clercq zelf, Jan 
Hoofman jr., Abraham ter Borch, Isaac (van ?) Hodshon, Sara de Clercq, weduwe Jan Stadnitski, Sara 
van Leuvenig, weduwe Pieter de Clercq, Olzati & Charbon, IJsbrant Bruyn en Thomas Hope. 

 
1426. [13161. 1169]: 3 augustus 1759.  Jacob de Clercq, als gemachtigde als boven, betreffende het 

schip De Boodschap Maria, te Plymouth vrijgekocht en onlangs te Rotterdam gearriveerd, machtigt 
Dionys Jacob Verbrugge, koopman te Rotterdam, om de Heren van de West Indische Compagnie, kamer 
Rotterdam, te verzoeken om naast de uitlevering der goederen, door hem te Rotterdam uit het schip 
gelost, en mogelijk nog te lossen, en de betaling derzelver vracht, mede ten behoeve van hem comparant 
te vorderen en te ontvangen van gecosigneerden der gezeide goederen 20% van de waarde der goederen, 
voor de dierwegens op te maken averij grosse, en voorts om daarvan behoorlijk recief te tekenen en uit te 
leveren. 

 
1427. [13161. 1317]: 30 augustus 1759.  Huwelijkse voorwaarden Abraham Fock, meerderjarige 

jongeman, geassisteerd door zijn moeder Catharina Fortgens, eerder weduwe van wijlen Abraham Fock 
sr., laatst weduwe van wijlen Gerrit Kuyken en thans huisvrouw van Jacob de Clercq, en Cornelia de 
Clercq, minderjarige jonge dochter, geassisteerd door haar vader, Jacob de Clercq voornoemd. (2 pp.) 

 
1428. [---.---]: 2 april 1760.   Testament Abraham Fock en Cornelia de Clercq. 
 
1429. [13168. 1735]: 1 november 1760.  Sara van Leuvenig, weduwe Pieter de Clercq, benoemt 

Jacob de Clercq, haar zoon Pieter de Clercq en behuwdzoon Jan van Eeghen tot executeurs van alle 
effecten of fondsen die zij ten tijden van haar overlijden zou mogen hebben in Engeland of Groot-
Britannië. 

 
1430. [13168. 1770]: 10 november 1760.  Jacob de Clercq en Pieter van Heyningen, beide alhier 

woonachtig, affirmeren en verklaren dat op 3 februari 1730 is overleden: Pieter de Clercq, zoon van 
Pieter de Clercq en Agneta Hugaert, en dat de gemelde Pieter de Clercq, de zoon, dezelve is geweest, op 
wiens lijf een lijfrentebrief van ƒ 100 rente per jaar is uitgeschreven, ten laste van de provincie van Stad 
en Lande van Groningen. 

 
1431. [13169. 88]: 30 januari 1761.  Jacob de Clercq, buiten gemeenschap van goederen gehuwd 

met Catharina Fortgens, laatst weduwe en universeel erfgenaam van wijlen Gerrit Kuyken (test. Mr. 
Matthijs Maten de Jonge, dd. 14 augustus 1736); zij machtigen haar zoon en zijn schoonzoon Abraham 
Fock om in hun naam voor de Gerechte van Nieuwer-Amstel te verschijnen en te verklaren op 25 januari 
ll. uit de hand te hebben verkocht en te transporteren aan Jan Pluijm een huis en erve, staande en gelegen 
in het dorp van Amstelveen, nader beschreven in de opdracht en kwijtschelding ten behoeve van Gerrit 
Kuyken, dd. 1 maart 1734. Prijs: ƒ 900. 

 
1432. [13172. 1471]: 7 februari 1761.  Verklaring (in het Frans) van Pieter de Clercq dat de vaten 

cire (= was), die hij heeft verkocht aan Pieter Stadnitski, geheel pure was uit het Oostzeegebied betrof, 
niet vermengd met enige andere was. Pieter Stadnitski veklaart dat hij deze vaten zal zenden naar Rouen, 
met het schip De Trouwe Dienaars, schipper IJse Pieters IJsen, om aldaar te verkopen aan Francois Dacon 
de la Chevalerie ou ordre. 

 
1433. [13175. 835]: 6 juli 1762.   Chertepartij tussen Abraham Fock, voor Jacob de Clercq & 

Zoon, en Jan Gerritsz, van Ameland, voerende het Hollandse driemast-galjootschip De Jonge Joanna 
Baptista, groot ca. 126 rogge-lasten. Route: Amsterdam - Stockholm - Amsterdam. Vracht: heen een 
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partij bakkerspotten en vormen, terug teer en enige andere gepermitteerde goederen. Prijs: ƒ 32 per last 
van 13 ton + 2/3 e parten voor ordinaire averij + ƒ 50 voor kaplaken en ƒ 20 voor elke extra dag. 

 
1434. [13176. 1831]: 27 december 1762.  Akte betreffende de scheiding van de nalatenschap van 

wijlen Christina van Erpecum, overleden op haar buitenplaats Beek en Hoff, aan de Westzijde van het 
Geijn in Weespercarspel. Volgens haar testament (verleden bij notaris Matthijs Maten de Jonge, dd. 6 mei 
1743) is Sara de Clercq, weduwe van Jan Stadnitski de enige en universele erfgenaam. Tot executeurs-
testamentair had Christina van Erpecum benoemd: Jacob de Clercq en Johannes Teyler (notaris Jan 
Ardinois, dd. 28 september 1758).  (6 pp.) 

 
1435. [13186. 3374]: 28 november 1763.  Comp. Jacob de Clercq en zijn echtgenote Catharina 

Fortgens, laatst weduwe en volgens testament (M. Maten de jonge, d.d. 14 augustus 1736) enig 
erfgenaam van Gerrit Kuiken; machtigen Mr. Jacob Smit, schout van Loenersloot, Oucoop en ter Aa, 
woonachtig te Utrecht, om te verschijnen voor schout en schepenen van Loenersloot, Oucoop en ter Aa, 
en aldaar in volle eigendom te transporteren aan Thomas Groenendaal een door hen aan hem uit de hand 
verkochte huisinge, hofstede, berg en schuur, met ca. 36 morgen, zo wei als hooiland, bepotingen, 
beplantingen, gelegen onder de gerechte van Loenersloot, in de polder van Oucoop, strekkende van de 
Veenkade tot in de Riviere de Aa, daarboven westwaard Joost Brouwer en de boterwetering, en beneden 
oostwaard de heer Corneille de Wijkerslooth naast geland en gelegen is. (verkocht voor 1.500). 

 
1436. [13187. 258]: 29 maart 1764.  Jacob de Clercq, voor zijn compagnie Jacob de Clercq & 

Zn., machtigt de heren Councler, Rigot en Sollicoffre, kooplieden te Marseille, om te vorderen en 
ontvangen van de heer Francois Attoin, koopman aldaar, hetgeen deze zijn compagnie nog schuldig is. 

 
1437. [13188. 518]: 18 & 20 juni 1764.  Chertepartij tussen Abraham Fock, voor fa. Jacob de Clercq 

& Zn., en schipper Hans Gerbrants van de Lemmer, voerende het schip De jonge Argen Buwalda, groot 
ca. 76 lasten rogge; route: Amsterdam (alwaar in te laden ijzer of andere goederen) - Vianna, omtrent 
Portaport (ontladen); vrachtprijs: ƒ 1.100 + 10% ordinaire averij + ƒ 31.10 voor kaplaken. 

 
1438. [13191. 84]: 30 januari 1765.      Testament Janneke de Clercq, wed. Bartholomeus van 

Leuvenig. (11 pp.) 
 
1439. [13191. 231]: 9 maart 1765.  Chertepartij tussen fa. Jacob de Clercq & Zoon en schipper 

Jan Walles, betreffende transport van houtwaren van Dantzig naar Bordeaux. 
 Abraham Fock, voor zijne compagnie schrijvende Jacob de Clercq & Zoon, cooplieden binnen deze stad, 

als bevragters ter eenre, en schipper Jan Walles, van Workum in Vriesland, voerende het schip de Amelia 
Josina, groot omtrent 160 vat wijn, ter andere zijde, verklaren [...] met elkander overeengekomen te zijn, 
weegens de bevragting van het gezeide schip in manier als volgd, namelijk zal de schipper gehouden 
wesen ten spoedigste doenlijk met het gezeide schip, ten zijnen kosten geballast hier vandaan te 
vertrekken en te zeilen na Dantzig, en aldaar van de Bevragters Correspondenten in zijne gezeide schip, 
mids dat het digt, welgekalfaat, in goede staat en in alle opzigten na behooren voorzien zij, in te nemen 
houtwaren of andere goederen tot de volle of bequamen lading van zijn gezeide schip toe; vervolgens zal 
de schipper gehouden weezen met zijn gezeide schip en lading ten spoedigste doenlijk van Dantzig te 
vertrekken en te zeilen direkt na Bordeaux, en aldaar na behoudende arrivement de gezeide lading 
volgens cognosementen getrouwelijk uit te leveren.   Van de andere zijde zullen de Heeren Bevragters 
gehouden weezen het gezeide schip te Dantzig als boven te doen beladen en het te Bordeaux te doen 
ontladen, te zamen binnen 28 achtereenvolgende legdagen, nadat het schip daartoe aldaar respectivelijk 
in staat zal zijn, en wel de gezeide lading te Dantzig vrij aan boord van het gezeide schip te doen leveren 
en eindelijk na behouden arrivement en getrouwe uitleveringe de gezeide lading te Bordeaux, en eerder 
of anders niet, aan de schipper aldaar te doen betalen veertien honderd guldens voorvragt bij de Hoop 
van de gantsche gezeide lading en daar en boven tien percent over alle de gezeide vragt voor ordinaire 
averij en een laplaken voor den Schipper ter Discretie van de Heeren Bevragters, midsgaders twintig 
gulden voor iedere dag, die het gezeide schip te Dantzig ter belading en te Bordeaux ter ontlading te 
zamen langer dan de gezeide 28 achtereenvolgende legdag mogte zijn opgehouden worden, alles 
Hollands courant geld of de waarde van dien nu coers van wissel in cas van extraordinaire averij, zal 
dezelve gereguleerd werden na costume van zee. Verbindende zij comparanten respectievelijk voor de 
nakominge dezes, te weeten de Heer Eerste Comparant als boven die te laden goederen, en de schipper 
de te verdienen vragt te zaamen met het gezeide schip en deszelfs gereedschappen, en wederzijds, 
generalijk hunne persoonen en goederen en de Heer Eerste Comparant ook die van zijne gezeide 
Compagnie alles als na regte. 
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1440. [13194. 1221]: 2 oktober 1765.    Jacob de Clercq, Gijsbert Antwerpen en Albert van 

Heyningen als executeurs testementair van wijlen juffr. Christina Antwerpen, wed. Johannes Terwe  
(† 14 juli 1765) (testament 20 oktober 1746). 

 
1441. [13194. 1240]: 7 oktober 1765.  Abraham Fock, voor zijne compagnie schrijvende Jacob de 

Clercq & Zoon, koopluiden binnen deese stad verklaart op 2 september 1765 in veiling voor ƒ 10.235 
verkocht te hebben en midsdeesen te transporteeren, op te dragen en quytteschelden aan de Heer Gerrit 
de Jongh en mede Reeders een Fluytschip, genaamt De Waaksaamheyt, gevoerd bij Capitein Theunis 
Harmse met deszelfde gereedschappen en toebehooren. 

 
1442. [13194. 1505]: 29 november 1765.  Sara van Leuvenig, wed. Pieter de Clercq, machtigt de 

heren Boursse de Superville & Smith, kooplieden te Middelburg, om te verschijnen voor de Ed. Heeren 
Bewindhebbers van de Oostindische Compagnie, kamer Middelburg, om aldaar over te dragen aan Josua 
van der Poorten, oud representant van wijlen zijn Doorluchtige Hoogheid bij de Generale Nederlandsche 
Oostindische Compagnie, hier ter stede woonachtig, een actie van £ 500 vlaams, staande op haar 
comparantes naam, belast met uitgifte van 3242½ %; Josua van der Poorten machtigt de heer Paulus 
Hendrikus Secunius, koopman te Middelburg, om het transport te accepteren. 

 
1443. [13195. ---]: 5 februari 1766.  Taxatie van huis en erve aan de Keizersgracht, tussen 

Leidsestraat en Leidsegracht, westzijde, van Sara van Leuvenig. (ƒ 19.000) 
 
1444. [13195. 454]: 20 - 28 februari 1766.    Kwitantie: legaten uit de nalatenschap van Sara de Clercq-

van Leuvenig, aan: 
- Anthony Hartsen en Jan van Halmael, als diakenen van de doopsgezinde  
 gemeente ‘t Lam en de Toren:      ƒ  4.000 
- Pieter Kops Geerlingsz en Gerrit van Leuvenig, als diakenen van de 
 doopsgezinde gemeente De Zon:      ƒ  4.000 
- Jan van der Horst, boekhouder:      ƒ  1.000 
- Dirk Vikkerman en Cornelia van Berkem, tuinman en 
 tuinvrouw op de buitenplaats Vredelust, ieder ƒ 300:    ƒ     600 
- Chistoffel Holwedel, koetsier, die in mei 9½ jaar zou hebben gediend, 
 tegen 10 jaar ƒ 500, zulks in voldoening van ƒ 50 per jaar:   ƒ     500 
- Jan Dreisbach, palfrenier:       ƒ     100 
- Helletje Krokewit, dienstmeid, die in mei 5½ jaar zou hebben gediend, 
 tegen 6 jaar ƒ 300, zulks in voldoening van ƒ 50 per jaar:   ƒ     300 
- Niesje Menses, dienstmeid, die in mei 3½ jaar zou hebben gediend, 
 tegen 4 jaar ƒ 200, zulks in voldoening van ƒ 50 per jaar:   ƒ     200 
- Anna Krighels, dienstmeid, die in mei een half jaar zou hebben gediend, 
 tegen 2 jaar ƒ 100, zulks in voldoening van ƒ 50 per jaar:   ƒ     100 
- Nelletje Raatjes, bejaard en ongehuwd, Meyntje Claases, weduwe van  
 Willem Vos, beide schoonmaaksters en Kaatje den Engel, weduwe van 
 Hendrik van der Hoef, stijfster en Trijntje Swartschaap, bejaard en  
 ongehuwd, bediend hebbende Sara van Leuvenig, ieder ƒ 100:   ƒ     400 
(behalve de tuinman en -vrouw zijn allen in Amsterdam woonachtig)  ======= 
           ƒ11.200 

 
1445. [13196. 660]: 4 april 1766.  Inventaris van boedel Sara van Leuvenig, wed. Pieter de Clercq. te 

Amsterdam (47 + 2 pp.). Opgave van des voorn. Overleden dienstmaagd Hilletje Krokewit, voor zoverre 
alhier zig bevindende meubilen, huisraaden en imboedel, daaronder begrepen gemaakt Goud en 
Zilverwerk, Schilderijen, porcelein en diergelijke betreft, van der voorn. Overleedens Coetsier Christoffel 
Holwedel, voor zoverre haar Ed. zig alhier bevindende Paarden, Rijtuygen, Tuygen etc. betreft, en van 
des voorn. Overleedenen Boekhouder Jan van der Horst, voor zoverre de verdere Effecten haar Ed.’s 
Boedel betreffen. 

 Er zijn de volgende hoofdstukken: ‘Op de Vliering’, ‘Op de Bovenste Zolder’, ‘Op de Onderste Zolder’, 
‘Op des Jongen Heers Slaapkamer’, ‘Op de Blaauwe Kamer’, ‘Op ‘t Comptoir’, ‘In de Zijkamer’, ‘In ‘t 
Voorhuis’, ‘In de Binnenkamer’, ‘In het kleine Kamertje’, ‘In ‘t Portaal’, ‘In ‘t Buffet’, ‘Op het Agter 
Soldertje’, ‘De Bovenzaal’, ‘Op de Schoorsteen’, ‘Op de kamer van de Meiden’, ‘Op de fruitkamer’, ‘Op 
de provisiekamer’, ‘Op de Zaal’, ‘In de Binnenkamer(*)’, ‘Zilver’, ‘Linnengoed in ‘t Grote Kabinet’, 
‘Linnengoed in ‘t kleine Kabinet’, ‘Linnen over ‘t huis’, ‘In de binnenkamer in een kas’, ‘Vrouwe 
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kleederen’, ‘In de keuken’, ‘Tin’, ‘Kooper’, ‘IJzer’, ‘In de Kelder’, ‘In de voorkelder’, ‘In het Tuynhuis’, 
‘Effecten, penningen, papieren, etc.’ 

 (*) Schilderijen op Binnenkamer: 
Een landschapje van Saftleben en dito van Griffier  ƒ 325 
Twee schilderijen van Justus van Huyssen      20 
Een geestelijke, door Breemberg       80 
‘t Laatste Avondmaal, door Franks       30 
Een portret met Visser & een kat       30 
Een stuk met slangen & flinters, door Otto Marceus     16 

 ‘In de Stal’: 
Een paard genaamd Moor 
Een paard genaamd Pop 
Een paard genaamd Lijs 
Een paard genaamd Boer 

‘In het Wagenhuis’  (ondermeer): 
De beste koets     ƒ 850 
Een allermande        600 
Een kapwagen        380 
Een arresleede met zijn tuygen       230 
De fargon met voetenkleed       160 
Een toesleede        180 
Een chais, met zijn kussen en lange boom       70 
Een koekslede met leuningen         10 

      
1446. [13197. 964]: 2 juni 1766.  Provisionele scheiding nalatenschap Sara van Leuvenig, wed. Pieter 

de Clercq;  compareerden etc. Mejuffvrouw Cornelia de Clercq, weduwe van wijlen den Heer Jan van 
Eeghen, ter eerster, de Heer Pieter de Clercq, ter tweeder, ende Heer Jacob de Clercq, de gemelde Heer 
Pieter de Clercq en de Heer Pieter Croos, als executeurs testamentair en voogden over de jongste zoon 
Stephanus de Clercq.  (Pieter Croos aangesteld in plaats van de overleden Jan van Eeghen). 

 
 [...] en dat zij Juffrouw en Heeren Comparanten in qualiteit respectivelijk vorengemeld vervolgens 

ingevolge de onderhandse begeerte van wijlen de voornoemde Juffrouw weduwe Pieter de Clercq van 
dato 3 februarij des Jaars 1757 (behalven eenige ongadelijke meubelen, die verkogt en te gelden gemaakt 
zijn, en eenige meubelen en Boeken, die na de vorengemelde Hofstede Vredelust gebragt zijn, om 
benevens de zig aldaar bevindende meubelen, huisraad en Imboedel bij provisie gemeen en onverdeeld 
gehouden en als zodanig aldaar gebruikt te werden) alle de overige hier ter stede zig bevonden hebbende 
meubelen, huisraad en Imboedel midsgaders Goud, Zilver, Schilderijen en Porceleinen, en in 't Generaal 
alle 't geene eenigzins tot meubelen, huisraad en Imboedel behoord en hier ter stede bevindelijk geweest 
is, als mede de Paarden, Rijtuigen en Stalgereedschappen, volgens de daarvan gemaakte Taxatien tot 
onderling genoegen onder elkander verdeel, als nu geresolveerd waren van den voorschreven boedel en 
nalatenschap bij provisie te scheiden en verdeelen een Capitaal van ƒ 524.236 Hollands Courant geld, en 
daartoe te employeeren zodanige Effecten en Contante penningen, als hierna bij de toedeeling aan ieder 
van de voornoemde Comparanten in het breede zullen werden gemeld [...] 

 
 Onder de drie erfgenamen zijn grote aantallen effecten, obligaties, scheepsparten, kustingbrieven, 

schepenkennissen, tontineporties,  etc. gelijkmatig verdeeld. Hieronder bevonden zich ondermeer: 
 

Twaalf obligaties, ieder van ƒ 1.000, ten laste van de heer Willem Gideon Deutz, als 
dirigeerende de negociatie ten behoeve van de planters in de Colonie van Suriname, tot 
het geknakte Credit aldaar, gewaardeerd op 

Tien obligatien, alle houdende ten laste van Haar Rooms Keizerlijke en Koninklijke 
Majesteit Maria Theresia, en Haar Hollands quikzilverfonds hier ter stede, ten 
Comptoire van de Heeren Verbrugge en Goll alhier, gewaardeerd op 

Drie Duizend ponden Engelsche Bank-actien, die op de rescontre van maij aan Abraham 
de Cohen de Sara verkogt zijn, gewaardeerd op 

Een portie in een negociatie onder directie van Laurens Brandligt op eenige plantagien in 
de Colonie van Suriname, door wijlen Sara van Leuvenig ter somme van ƒ 5.000 
getekend, doch waarvan nog maar betaald is 

 
 

ƒ 12.000.--.-- 
 
 

10.000.--.-- 
 

45.000.--.-- 
 
 

1.000.--.-- 
 
 Ook waren er verschillende onderhandse obligaties, waarvoor als onderpand veelal handelwaar beleend 

is, zoals ‘10 kisten franse Theeboeij’, ‘2 vaten koffij’, ‘twee baalen [..] inhoudende 241 stukken 
Humhums’, ‘een kist inhoudende 250 stukken gedrukte neusdoeken een een baal inhoudende 80 stukken 
Pelang’, ‘47 vaten en kisten met koper’, 188 stukken catoene lijwaten, chitsen’, etc. 
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 Scheepsparten: 

1/16e part in het schip de Juffrouw Christina, met de beurs, gevoerd door schipper Jan 
Pieters, varende onder directie van Hendrik en Dirk Hagen 

3/32e part in het schip 't Jonge Schaap, met de beurs, gevoerd door schipper Piet Jansz 
Brouwer, varende onder directie van Boen en Schaap 

3/32e part in 't schip Lang Gewenst, met de beurs, gevoerd door schipper Gerrit Joukes, 
varende onder directie van Wiebe Brouwer 

1/16e part in 't schip Arent Opmeer, met de beurs, gevoerd door schipper Pieter Dikkes, 
varende onder directie van Dikke Pieters 

1/4e part in 't schip 't Lam, met de beurs, gevoerd door schipper Sijmen Tjerks, varende 
onder directie van Hendrik Walijen 

1/8e part in 't schip De Maria Galeij, met de beurs, gevoerd door schipper Christiaan 
Lourens, onder directie van Mathijs Ooster 

1/8e part in 't schip de Philippe Louis, met de beurs, gevoerd door schipper Cornelis 
Fopkes, varende onder directie van Jacob de Clercq & Zoon 

3/16e part in 't schip De Faam, met de beurs, gevoerd door schipper Jacob Jongeboer, 
varende onder directie van Jacob de Clercq & Zoon 

1/16e part in 't schip De Rigase post, met de beurs, gevoerd door schipper Siebe Tjeerts, 
varende onder directie van Cornelio Maten 

1/24e part in 't schip De Juffrouw Jacomina, met de beurs, gevoerd door schipper Tjalke 
Luijtjes, varende onder directie van de voornoemde schipper 

1/16e part in 't schip De Nieuwe Koornbeurs, met de beurs, gevoerd door schipper Adriaan 
Verhaal op den naam van Claas Jetstes Top, varende onder directie van Ten Broek & 
Comp. 

1/16e part in 't nieuw gebouwde schip De Vrouw Cornelia, gevoerd door schipper 
Abraham Hizing, zullende varen onder directie van Cornelia de Clercq, weduwe van 
Jan van Eeghen, waarvan nog maar op rekening zijn betaald ƒ 500, die maar 
gewaardeerd werden op 

1/32e part in 't schip De Vrouw Elizabeth Maria, met de beurs gevoerd door schipper Jan 
Cornelisz Jongeboer, varende onder directie van Jan Frederik Albrecht & Zoon 

1/96e part in 't fluitschip De Erfstadhouder, met de beurs gevoerd door schipper Jappe 
Jappes, varende onder directie van de voornoemde schipper zelve 

1/32e part in 't schip De Vrouw Magdalena, met de beurs, gevoerd door schipper Jane 
Jappes stuurman, varende onder directie van de voornoemde schipper, 

1/8e part, door wijlen Sara van Leuvenig, weduwe van Pieter de Clercq, geteekend om te 
reeden in een schip, dat gebouwd of gekogt zou werden voor schipper Cornelis Fopkes, 
om te varen onder directie van Jacob de Clercq & Zoon, waarvoor nog niets op 
rekening betaald is, en 't geen derhalven hier maar per memorie gesteld werd 

 
840.--.-- 

 
750.--.-- 

 
936.30.-- 

 
810.--.-- 

 
2.400.--.-- 

 
2.000.--.-- 

 
2.000.--.-- 

 
1.875.--.-- 

 
 
 
 
 
 

1.275.--.-- 
 
 
 

600.--.-- 
 

400.--.-- 
 

300.--.-- 
 

1.000.--.-- 
 
 
 

nihil 
 
 Voorts zijn aan de drie erfgenamen afzonderlijk nog gelden en roerende en onroerende goederen 

verdeeld. 
 
 Aan Cornelia de Clercq, weduwe van wijlen Jan van Eeghen, in voldoening van de aan Haar Ed: 

Competeerende somme van ƒ 173.000.--.-- [ondermeer]: 
 

Zodanige somme van ƒ 40.000.--.--, als aan Haar ED: op Haar Eds: trouwen met hare 
voornomden man door wijlen hare  ouders tot een Huwelijksgift gegeeven zijn, en 
waarvoor haar Ed: op derzelver Boeken gedebiteerd staat  

Een Huis en Erve, alhier staande en gelegen op de Keizersgraft tussen de Leidsegraft en 
Leidsestraat aan de westzijde 

Een Grafsteede in de Westerkerk deezer stad, zijnde Nr. 109 
Aan meubilen, kleederen en Boeken 
Aan Paarden en Rijtuigen 

 
 

40.000.--.-- 
 

19.000.--.-- 
300.--.-- 

2265.01.8 
1412.--.-- 

 
 Aan Pieter de Clercq in voldoening van de aan zijn Ed: Competeerende somme van ƒ 173.000,--.-- 

[ondermeer]: 
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Zodanige somme van ƒ 40.000.--.--, als aan zijn Ed: op zijn Eds: trouwen door wijlen zijne  
ouders tot een Huwelijksgift gegeeven zijm, en waarvoor zijn Ed: op derzelver Boeken 
gedebiteerd staat  

Een Pakhuis en Erve, alhier staande en geleegen op Uijlenburg aan de zijde over Marken, 
genaamd Het slot van Riga,  

bij, voor vooruitbetaalde honderste penning, zijnde dezelve voor het geheele jaar betaald 
daarbij, als van Adriaan Scharff tegoed 6 maanden kelderhuur à ƒ 13 p.m. 
van Pieter de Clercq tegoed 13 mnd. zolderhuur van ‘t onderstuk à ƒ 10,- p.m. 
van denzelven tegoed 6 mnd. huur van de 1ste zolder boven ‘t onderstuk tot ƒ 9,- p.m. 
van denzelven tegoed 10 mnd. huur van de 2de zolder boven ‘t onderstuk à ƒ8  p.m. 
van Jan Dirk van Vollenhoven tegoed 11 maanden huur van de derder Zolder boven ‘t 

onderstuk  Nr. 10 à ƒ 6½ p.m. 
Doch, waarvan weer afgaat voor het oppassen van ‘t pakhuis sedert januari 1766 (4 mnd.) 
Een Stal, pakhuijs en erve, alhier staande en geleegen op de Princegraft bewesten de 

Princestraat 
Bij, voor vooruitbetaalde honderste penning, zijnde voor ‘t geheele jaar betaald, 
alsmede van Jan Heemskerk jr. tegoed 5 maanden huur van de tweede zolder 
Een Grafsteede in de Nieuwe Kerk deezer Stad, gemerkt I Nr. 66 
Aan meubilen, kleederen en Boeken 
Aan Paarden en Rijtuigen 
Aan potpenningen 

 
 

40.000.--.-- 
 

9.800.--.-- 
25.13.-- 
78.--.-- 

130.--.-- 
54.--.-- 
80.--.-- 

 
71.10.-- 
5.07.-- 

 
23.500.-- 

38.13.-- 
50.--.-- 

250,--.-- 
1.608.16.-- 
2.111.--.-- 
115.14.-- 

 
 Aan de Heeren Jacob de Clercq, Pieter de Clercq en Pieter Croos, als voogden over den Heer Stephanus 

de Clercq, en dus ten behoeven van denzelven Heer Stephanus de Clercq, in voldoening van de aan zij 
Ed: Competeerende somme van ƒ 178.236.--.--  [ondermeer]: 

   
Een Pakhuis en Erve, genaamd De Zeeridder. alhier staande en geleegen op Marken 

omtrend in ‘t midden aan de zuijd oostzijde ingaande in de Suijkerbackerssteeg,  
bij voor acht maanden vooruitbetaalde 100ste penning, 
alsmede van de Wed. du Foussat tegoed 12 maanden kelderhuur à ƒ 8  
van Pieter de Clercq tegoed 10 maanden huur van ‘t onderstuk Nr. 1 à ƒ 7½ 
van denzelven tegoed 10 mnd. huur van de 1ste zolder boven ‘t onderstuk Nr. 2, à ƒ 6½ 
van denzelven tegoed 9 mnd. huur van de 2de zolder boven ‘t ondersuk Nr. 3, à ƒ 5½ 
doch af voor ‘t oppassen van ‘t pakhuis (1 maand) 
Een Grafsteede in de Noorderkerk deezer Stad, in de Middelkerk, zijnde Nr. 85 
Aan meubilen, klederen en Boeken 
Aan Rijtuigen 

 
5.000.--.-- 

14.04.-- 
96.--.-- 
75.--.-- 
65.--.-- 

49.10.-- 
1.07.-- 

200.--.-- 
2712.10.-- 

160.--.-- 
 
 [Provisionele scheiding van de nalatenschap van Sara van Leuvenig, wed. Pieter de Clercq. De te 

verdelen nalatenschap bedraagt: ƒ 524.236] 
 
1447. [13198. 1328]: 13 augustus 1766.  Procuratie Abraham Fock voor de compagnie Jacob de 

Clercq & Zoon, aan de heren Christiaan Hebbe & Zoon en compagnie, kooplieden te Stockholm, om in 
hun naam op te treden als crediteuren van de heer Friedrich Lundin, medekooplieden aldaar. 

 
1448. [13200. 1878]: 7 november 1766.  Kwitantie Abraham Fock voor de compagnie Jacob de 

Clercq & Zoon, als last hebbende van de heren Adelsward & Wahlsteen te Norköping; heeft ontvangen 
van de heer Adriaan Floris Raap, koopman alhier, als boekhouder van het schip De Harmonie, gevoerd 
door kapitein Pieter Geerts de Vries, de somma van ƒ 84.10, voor rest van ƒ 142.18, door wijlen Pieter 
Swan of Swahn, laatst als matroos op het voorn. schip gevaren hebbende, en op de thuisreis van Suriname 
herwaarts op 30 december 1765 overleden, na de aftrek van een maand op de hand ontvangen gage 
mitsgaders vier uit zijn boedel betaalde scheepsschulden, te goeden nagelaten, die Abraham Fock 
verklaart gezien te hebben en mitsdien te approberen, etc.  

 
1449. [13200. 1968]: 25 november 1766.  Huwelijkse voorwaarden Willem Stinstra, meerderjarige 

j.m., geassisteerd door neef Heere Oosterbaan, professor onder de Doopsgezinden alhier, als daartoe 
schriftelijk last hebbende van zijn heer comp. moeder, Anna Mouter, weduwe wijlen Gooitjen Stinstra, in 
leven medicine doctor, woonachtig tot Harlingen, ter ene, en Cecila de Clercq, minderjarige j.d. van Jacob 
de Clercq en wijlen deszelfs huisvrouw Geertruy Margaretha Verbrugge, geassisteerd door haar vader 
Jacob de Clercq en zijn tegenwoordige huisvrouw Catharina Fortgens. 

 
1450. [13200. 1969]: 25 november 1766.  Huwelijksconsent van Jacob de Clercq voor het huwelijk 

van zijn dochter Cecilia de Clercq met Willem Stinstra. 
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1451. [13201. 217]: 17 februari 1767.  Abraham Fock, voor de compagnie Jacob de Clercq & 

Zoon, machtigt Jan Reissner, kooplieden te Constantinopel, om in hun naam, als crediteuren van de heer 
Asmund Palm, medekoopman aldaar, te treden in zodanig akkoord als dezelve heer Asmund Palm met 
zijn andere crediteuren mag gemaakt hebben. 

 
1452. [13201. 330]: 12 maart 1767.  Kwitantie Willem Stinstra en Cecilia de Clercq, als 

erfgenamen van Christina Antwerpen, wed. Johannes Terwen; ƒ 11.884.10  (zie ook minuut 331). 
 
1453. [13201. 332]: 12 maart 1767.  Jacob de Clercq voor zijn compagnie Jacob de Clercq & 

Zoon, verklaart op 23 februari l.l. verkocht te hebben en bij deze te transporteren aan de heren Jan en 
Christiaan van Tarelink79en medereders, een hoekerschip, genaamd De Pieter & Jacob, gevoerd door 
schipper Jacob Jochemsz Schut met deszelfs gereedschappen en toebehoren (voor ƒ 15.000). 

 
1454. [13201. 359]: 16 maart 1767.  Procuratie Abraham Fock voor de compagnie Jacob de 

Clercq & Zoon, aan de Edele Martinus Bogaard, procureur voor den Ed. Achtb. Gerechte dezer stad om 
hun in alle zaken die zij voor het gerechte hebben of zullen krijgen te defenderen, etc. 

 
1455. [13202. 452]: 3 april 1767.  Kwitantie Willem Stinstra en Cecilia de Clercq; ontvangen van haar 

vader ƒ 40.000 in obligaties en contanten (8 pp.) 
 
1456. [13202. 610]: 1 mei 1767.   Comp. Jacob de Clercq en Catharina Fortgens; zij is enige 

erfgenaam van Gerrit Kuyken (volgens test. Matthijs Maten de Jonge, dd. 14 augustus 1756); machtigen 
Abraham Fock om in hun naam voor de Gerechte van Nieuwer-Amstel te verklaren op 27 april 1767 voor 
ƒ 100 verkocht te hebben aan Henricus van Harreveld, een huis en erve, staande en gelegen in de 
Buytendijkse Buytenveldertse polder, bij de hand van Leyden. 

 
1457. [13202. 712]: 19 mei 1767.  Testament Willem Stinstra en Cecilia de Clercq, alhier wonende op 

de Keizersgracht, schuins over de Westermarktsluis (4 pp.). 
 
1458. [13202. 798]: 1 juni 1767.   Jacob de Clercq en Pieter de Clercq machtigen Pieter Croos 

om in hun naam te verschijnen voor de Ed. Heeren Bewindhebbers van de Geoctrooyeerde Oost Indische 
Compagnie deezer Landen ter kamer deezer Stad Amsterdam, om over te dragen een actie van ƒ 3.000 
oud kapitaal, staande op hun gezamenlijke naam van hun constituanten en geconstitueerde Jacob en Pieter 
de Clercq en Pieter Croos; belast met 3.282½ %, zoo voor uitdeeling daarop ontfangen zijn [met 
ingeplakt een verzoek en authorisatie van Pieter de Clercq en Jacob de Clercq aan de notaris; 
waarschijnlijk van Jacob de Clercq’s eigen hand]. 

 
1459. [13203. 1085]: 21 juli 1767.  Huwelijkse voorwaarden Isaac de Neufville van der Hoop, 

geassisteerd door zijn broer Jacob van der Hoop, ter ene, en Geertruy Margaretha de Clercq, geassisteerd 
door haar vader Jacob de Clercq en diens tegenwoordige huisvrouw Catharina Fortgens, ter andere (3 pp.) 

 
1460. [13206. 426]: 11 april 1768.  Testament Catharina Fortgens, huisvrouw van Jacob de 

Clercq (2 pp.) 
 
1461. [13206. 427]: 11 april 1768.  Procuratie Jacob de Clercq aan de heer Andries Smidt, hier 

ter stede woonachtig, dog thans voornemens een reis na Curacao te doen, om aldaar in zijn heer 
constituants naam en van zijn wegen, volgens de brieven en bescheiden, door hem heer constituant zijnen 
voornoemde gemachtigde mede te geven, van alle zijn constituants debiteuren aldaar te vorderen en 
ontvangen.  

 
1462. [13206. 540]: 3 mei 1768.   Testament Isaac de Neufville van der Hoop en Geertruy 

Margaretha de Clercq, wonende op de Herengracht, schuins t.o. de Bergstraat (4 pp.) 
 
1463. [13206. 543]: 4 mei 1768.   Janneke de Clercq benoemt haar broeder Jacob de Clercq 

en haar neef Pieter de Clercq tot administrateurs van haar Engelse effecten. 

 
79 In 1799 kocht Cecilia de Clercq, inmiddels weduwe van Willem Stinstra, de buitenplaats ‘Boomrijk’ aan de Vecht, te Breukelen, 
van Cornelia Suzanna en Margaretha Maria van Tarelink, dochters van Jan van Tarelink. (vgl. Rijksarchief Utrecht, Huisarchief 
Boomrijk, inv. nr. 1) 
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1464. [13208. 1585]: 26 november 1768.  Jacob de Clercq en Catharina Fortgens machtigen Abraham 

Fock om voor het Gerecht van Nieuwer-Amstel te verklaren op 16 november l.l. voor ƒ 300 uit de hand te 
hebben verkocht aan Gerrit Wesseling 5 morgen 376 roeden land, gelegen in de Buitendijkse 
Buitenveldertse polder over het Carremelksgat (belend o.a. ten zuiden aan het Leprozenhuis van 
Amsterdam) en deze in vrije eigendom aan hem te transporteren. 

 
1465. [13208. 1606]: 30 november 1768.  Comp. Stephanus de Clercq (met veniam aetatis) als een der 

drie erfgenamen van Pieter de Clercq en Stephanus van Leuvenig; acte van kwitantie en overgifte 
(voogden en executeurs van de nalatenschap: Jacob de Clercq, Pieter de Clercq en Pieter Croos). 

 
1466. [13215. 123]: 25 januari 1770.  Huwelijkse voorwaarden Stephanus de Clercq en Maria 

Bosch; (3 pp.) 
 
1467. [13215. 188]: 6 februari 1770.  Finale scheiding nalatenschap Sara van Leuvenig, wed. 

Pieter de Clercq. Te verdelen: ƒ 43.200. Compareerden enz. Mejuffrouw Cornelia de Clercq, weduwe van 
wijlen den Heer Jan van Eeghen, ter Eerster, De Heer Pieter de Clercq, ter tweeder, En de Heer 
Stephanus de Clercq, minderjarig Jongman, dog van de Edele Groot Mogende Heeren Staten van 
Holland en Westvriesland geobtineerd hebbende Veniam Aetatis of Suppletie van Ouderdom, [..]  zijnde 
alle drie de voornoemde Comparanten [..] tezamen de eenige nagelatene kinderen en Erfgenamen ab 
intestato van wijlen Juffrouw Sara van Leuvenig, weduwe van wijlen den Heer Pieter de Clercq. 

 Te kennen geevende zij Juffouw en Heeren Comparanten, dat [...] reeds van den [voorschreven] Boedel 
en nalatenschap volgens akte van provisioneele Scheiding en Deeling, den 2 Juni 1766 gepasseerd en 
verdeeld geworden is een Capitaal van ƒ 524.236. Dat zij Juffouw en Heeren Comparanten als nu 
geresolveerd zijn, de overige Boedel en nalatenschap van wijlen hunlieder voornoemde Moeder verder 
finaal te scheiden en verdeelen. 

 [...] En voorts aan hun Juffrouw en Heeren Comparanten, als Erfgenamen voorschreeven, hadden 
gedaan pertinente Reekening, Verantwoording en bewijs van hun gantsche Bewind, Directie en 
administratie, midsgaders ontfangst en uitgaaf, ter zake voorschreeven gehad en gedaan, bedragende de 
gezeide Reekening van ontfangst en uitgaf in den ontfangst een Somme van ƒ 96.215.05.--, en zijnde 
midsdien geschreeven op een ƒ 48 en een ƒ 18  zegels, en sluitende met een Somme van ƒ 4.787.07.-- 
meer ontfangen als uitgegeeven, en dus in Cas overig; alle welke Papieren en in ‘t byzonder de 
evengemelde Reekening van ontfangst en uitgaaf zij Juffrouw en Heeren Comparanten verklaarden, voor 
zoveel zij zulks begeeren, wel en rijpelijk geëxamineerd, en tegen het administratie - of ontfang - en 
uitgaaf- Boek en de daartoe relative reekeningen en quitantien geconfronteerd, en in alle opzigten 
poncten en Deelen Deugdelijk en opregt bevonden te hebben, en derhalven Generalijk en absolutelijk te 
approbeeren en Lauderen bij deezen. 

 
 De nog te verdelen nalatenschap bedraagt in totaal ƒ 43.200.  De drie erfgenamen krijgen derhalve, in 

voldoening van de hun competerende derde part, een somme van ƒ 14.400.  De verdeling is als volgt: 
 
 Aan Cornelia de Clercq, weduwe van wijlen Jan van Eeghen: 
 

Diverse meubilen, door haar Ed: overgenomen voor de somme van  
Een onderhandse obligatie, groot ƒ 1.080.-, doch gewaardeerd op 
Contant geld 
Door haar broeder Pieter de Clercq aan haar uit te keeren 
 

totaal 

ƒ 465.19.-- 
200.--.-- 

3.734.01.-- 
10.000.--.-- 

======== 
14.400.--.-- 

 
 Aan Pieter de Clercq: 
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De Hofsteede Vredelust, met alle zijne Huijzinge, Stallingen, Boerenhuys, Schuuren, 
Speelhuys en verder getimmerten, Landerijen, bepotingen en beplantingen, met alle de 
ap- en dependentien vandien [..], zoals het door de drie Comparanten bezeten en 
gebruikt is, te zamen met de Landhuur zederd den 1 November 1769 tegoed, en alle de 
daarentegen wegens de voorschreeve Hofsteede, Huijzingen en Landerijen nog te 
betalene Zeedijks en Molengelden, midsgaders alle andere Schulden, Lasten en onkosten 
[...] 

De Schuyten, Beelden, Banken en alle Tuyn en Stalgereedschappen, de Stal-bedden, Billiard 
met zijn toebehoren, Vistuyg, Broeijraamen en alle vooraad van Hout en andere 
Materiaalen en Goederen, zoals alle dezelve op den 1 November 1769 door de 
voornoemde Juffrouw Eerste en Heer Derde Comparant aan hem Heer tweeden 
Comparant Pieter de Clercq in vollen Eigendom zijn overgelaten geworden, voor een 
somme van 

Alle de Rijtuygen en Tuijgen midsgaders al het Pluymgedierten en Diverse Meubilen door 
zijn Ed: overgenomen voor de somme van  

Een obligatie, door Dirk Hollander en Arriaantje Loenen, Egteluiden, woonagtig op de 
Boerderij van de voorschreven Hofsteede, groot 

Een pretentie ten laste van den Heer Abrahm Kall te Flensburg, dwelke den 1 Mei 1769 
schuldig was volgens Reekening, den 2 Mei 1769 aan hem gezonden ƒ 3.956.06.--, waar 
afgaat de penningen, door den Heer Pieter de Clercq betaald, voor aandeel in 
penningen, door zijn Ed: van Abraham Kall bekomen, als ƒ 335.19.--, doch welk 
resterend bedrag met zijne tegoede zijnde interessen zijn gewaardeerd op 

 

 
 
 
 
 
 

28.300.--.-- 
 
 
 
 
 

2.400.--.-- 
 

2.961.13.-- 
 

600.--.-- 
 
 
 
 

650.--.-- 
======== 
34.911.13.-- 

 
Het bovenstaande maakt echter een grotere som dan de hem comparant Pieter de Clercq 

competeerende ƒ 14.400 en deze dient derhalve uit te keren  
aan zijn zuster Cornelia de Clercq, een bedrag van 10.000,--.-- 
en aan zijn broer Stephanus een bedrag van  10.511.13.-- 

minus 
 

totaal: 

 
 
 
 

20.511.13.-- 
======== 

14.400.--.-- 
 
 Aan Stephanus de Clercq: 
 

Diverse meubilen, door zijn Ed: overgenomen voor de somme van 
Een onderhandse obligatie [...], groot ƒ 500, doch gewaardeerd op 
Een pretentie ten laste van Lambert Wessels, zijnde per rest van Tarwe en Rogge, door 

wijlen den Heer Pieter de Clercq aan hem geleverd, bedragende [..] ƒ 1.913.09.--, van 
welke somme reeds ƒ 1.317.18.-- is betaald geworden, doch welk restant is gewaardeerd 
op 

Een Portie in een Eysch van circa ƒ 3.000 proceskosten contra George Clifford & Zoonen, 
wegens de Assurantieschade op Goederen in ‘t schip La Marij, schipper Edward Mussij, 
van Cork na Lisbon gaande, verongelukt, waarop wijlen Pieter de Clercq ƒ 3.000 aan 
Jouanne en Parelle had verzeekerd, en over welke Schade proceskosten is ontstaan en 
de zaak door hem aan George Clifford en Zoonen overgegeeven bij Commissarissen van 
Assurantie tot Namptissement zijn gecondemneerd, dog hebben ‘t proces voor ‘t Hof van 
Holland in December 1768 gewonnen met interessen en kosten naar uitwijse van den 
Hove, waarop ook Capitaal en interesse zijn betaald, benevens de eisch die nog zou 
mogen werden geformeerd van Kosten, zederd het opmaken van dien eisch gevallen, 
mids dat daarentegen voor Reekening van hem Heer Derden Comparant Stephanus de 
Clercq zoude zijn, gelijk hij bij deezen ook aanneemt te voldoen en betalen, al wat de 
Practisijns in den Haag of hier ofte iemand anders voor Salaris, verschot of onkosten 
wegens het geheele Proces nog van den Boedel van hun Comparanten voornoemde 
Moeder te Eyschen hebben of die nog verder gemaakt mogte werden. Zijnde  de 
voorschreven portie door hun met genoegen getaxeerd op  

Door zijn broeder Pieter de Clercq aan hem uit te keren: 
Tot Surplus in contant geld een somme van  

1.865.01.-- 
435.--.-- 

 
 
 

375.--.-- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

160.--.-- 
10.511.13.-- 

1.053.06.-- 
======== 

14.400.--.-- 
 
 
1468. [13215. 353]: 5 maart 1770.  Testament Stephanus de Clercq en Maria Bosch; (8 pp.) 
 
1469. [13217. 1313]: 2 augustus 1770.  Comp. Gerrit Bosch als overgebleven Directeur van het 

door wijlen Pieter Pietersz van Beeck pieus gesticht, genaamd De Schuyemakersgang, staande en gelegen 
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in de Anjelierstraat alhier, mitsgaders ook als administrateur van de erfportie of het zestiende part der 
nalatenschap van de voornoemde heer Van Beeck, hetwelk door dezelfde aan de behoeftigen tot pieus 
gebruik voor de genoemde Schuyemakersgang bij testament gemaakt en besproken is. Gerrit Bosch was, 
samen met de heer Pieter van Heyningen, aangesteld door de Directeur Michiel Block, bij acte dd. 8 
februari 1759 voor notaris Jan Ardinois verleden, ter vervanging van de overleden directeuren Jan 
Stadnitski en Mr. Matthijs Maten, bij acte dd. 12 augustus 1745 bij dezelfde notaris verleden. Daar de 
voornoemde heer Michiel Block al enige jaren geleden is overleden en de heer Van Heyningen onlangs is 
komen te overlijden, verklaart hij comparant, als enige overgebleven Directeur en administrateur, tot 
mededirecteur en -adminstrateur verzocht en gedisponeerd te hebben de heer Stephanus de Clercq, welke 
zich deze assumtie en surrogatie verklaart te hebben laten welgevallen. 

 
1470. [13218. 1972]: 28 november 1770.  Jacob de Clercq machtigt zijn boekhouder Dirk van Santen 

om in zijn naam te verschijnen voor de schout en schepenen van Weespercarspel en aldaar te verklaren 
dat door hem comparant is verkocht, gecedereerd en getransporteerd aan de heer Coenraad Lourents 
Neering Bögel en zijn erfgenamen: 
- een Hofstede, genaamd Driemond, met deszelfs modern Heerenhuysinge, hegte ende sterke Stallinge 
voor tien paarden, ruim koetshuis, Thuynmans en knegtswooningen, benevens daaraan gelegen 
landerijen, bestaande in vijf kampen, alles tezamen groot 16 morgen en 4 hond Weespermaat, van 800 
roeden het morgen [...], alles gelegen bij en aan den andere aan de westzijde van het Geijn, op de hoek 
van de Geijnbrug, en alles tezamen voor een somme van ƒ 14.000 Hollands courant. 
- een huysmanswooninge of Boerderij benevens deszelfs landerijen en viswaters, genaamt den Hengel, 
groot 8 morgen en 2 hond Weespermaant, leggende schuins over de bovengemelde Hofstede in de 
Gemeenschapspolder, zijnde de gemelde boerderij met omtrent 7 morgen daarbij behorende aan Cornelis 
Hendriksz Hol verhuurd voor een jaar, ingaande de landhuur de eerste februari en de huishuur de eerste 
mei 1770, en dat voor de somme van ƒ 175 in het jaar; welke huur de voornoemde koper zal moeten 
gestand doen. 

 
1471. [13223. 2154]: 17 december 1771.  Engelsche procuraties: Jacob en Pieter de Clercq, als 

executeurs testamentair van het testament van Janneke de Clercq, benoemen de heren Jacob van Wylick, 
James Ballmen en Louis Diedrick Heshuysen, koopmannen te Londen om tegoeden van voorn. Janneke 
de Clercq bij de Engelsche Bank te transporteren, ondermeer op Gerardus van Heyningen. Zie ook: 
[13224. 239 en 240]: 17 februari 1772. 

 
1472. [13224. ---]: 30 januari 1772.  Verkoop van obligatiën door Stephanus de Clercq aan de 

Heeren regenten van 't Hofje van wijlen dhr. Pieter Pieterse van Beeck in de Schuyermakersgang. 
 
1473. [13224. 108]: 30 januari 1772.  Inventaris van de nalatenschap van Janneke de Clercq, wed. 

Bartholomeus van Leuvenig, gewoond hebbende en overleden zijnde op de Leliegracht, aan de westzijde, 
tussen Keizers- en Prinsengracht, vierde huis van de Prinsengracht; volgens opgaaf en aanwijzen van 
Marretje Bleeker en Neeltje Neekeman, dienstmaagden van de overledene, voor zover het de zich alhier 
bevindende meubelen, huisraad en imboedel, daaronder begrepen gemaakt goud en zilverwerk, 
schilderijen, porcelein, boeken, prenten en dergelijke betreft, en de opgaaf van haar boekhouder Jan van 
der Horst, voor zover het verdere effecten van haar boedel betreft.  (22 pp.) 

 Hoofdstukken: ‘Op de Vliering’, ‘Op de Zolder’, ‘Op de Agterkamer’, ‘Op de Voorkamer’ (w.o. een 
glazen kast met erin tientallen gespecificeerde, voornamelijk theologische boeken), ‘Op de Zaal’, ‘Op de 
Onderste Voorkamer’, ‘In de Ladens’, ‘In de Eetkamer’, ‘In de Zijkamer’, ‘In de Gang’, ‘In de Kelder’, 
‘In de Keuken’, ‘In de Voorkelder’. 

 
1474. [13225. 580]: 14 april 1772.  Jacob de Clercq, Pieter de Clercq en Johannes Teyler, als  

executeurs van testament van Janneke de Clercq, wed. Bartholomeus van Leuvenig, als bezorgers van 
haar begrafenis en redders van haar boedel ten sterfhuis, machtigen de heer Pieter Woestenraad, makelaar 
te Amsterdam om te compareren voor de schepenen van de stad en te bekennen op 6 april j.l. in publieke 
veiling verkocht te hebben en mitsdien op te dragen en kwijt te schelden:  

 - aan de heren Dirk en Hendrik van der Stam, voorƒ 18.000 contant, een huis en erve, staand aan de 
Leliegracht, aan de zuidzijde, tussen de Keizers- en Prinsengracht, het vierde huis vanaf de Prinsengracht, 

 - aan heer Cornelis Ploos van Amstel Corneliszn., voor ƒ 17.000 contant, een huis en erve aan de 
Leliegracht, aan de zuidzijde, tussen de Keizers- en de Prinsengracht, het vijfde huis vanaf de 
Prinsengracht. 
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1475. [13225. 581]: 14 april 1772.  Jacob de Clercq, Pieter de Clercq en Johannes Teyler, in 
zelfde kwaliteit als hierboven, machtigen Monsr. Willem Mulder, woonachtig te Breukelen, om te 
compareren voor de schepenen van de heerlijkheid en de Gerechte van Nijenrode tot Breukelen en aldaar 
te transporteren en in eigendom over te geven ten behoeve van de heer Hubertus van der Linde, als aan 
hem op 6 april j.l. door de heren constituanten in publieke veiling is verkocht voor ƒ 3.800 een 
buitenplaatsje, met zijne huisinge en voorgaand, genaamd Vechtzigt, staande en gelegen in het dorp 
Breukelen, tussen de Vecht en Kleyweg, van de Nieuwersluis aankomende, vooraan in het dorp, met 
deszelfs moderne huisinge, vruchtboomgaard en moestuin. 

 
1476. [13225. 715]: 6 mei 1772.   Scheiding nalatenschap Janneke de Clercq, wed. 

Bartholomeus van Leuvenig. Bedraagt: ƒ 280.441.10.- 
 
1477. [13230. 566]: 20 januari 1773.  Jacob de Clercq machtigt Toon Tymense van der Hoeve, 

schepen te Soest, om in zijn naam te compareren voor schepenen en schout van Soest en te verklaren 
volgens koopcedullen d.d. 14 december 1772 te cederen en transporteren aan dhr. Albertus Smit, als aan 
dezelve uit de hand voor de somme van 675 gulden verkocht, zekere huizinge en tuin, staande en gelegen 
in de dorpe en heerlijkheid van Soest, vanouds genaamd de Oude Pastorije, strekkende van het gemeene 
pad tot aan de Dorpsbrink, daar ten oosten de erven van Cornelis Jacobse van Rijswijk en ten westen de 
gemene steeg naast geland en gelegen zijn.  

 Genoemd wordt de opdrachtbrief ten behoeve van hem constituant d.d. 8 april 1768. 
 
1478. [13241. 752]: 23 mei 1775.  Gerrit Bosch, als alleen in commissie overgebleven, benoemt tot 

mede-executeurs van de testamentaire en codicillaire disposities van Pieter Pieterszn van Beeck, ter 
surrogatie van de overledenen Michiel Block en Pieter van Heyningen, zijn zoon Gerrit Bosch jr. en zijn 
schoonzoon Stephanus de Clercq. (vgl. [13217. 1313]) 

 
1479. [13243. 1997]: 16 november 1775.  Adriaan van Heyningen en Stephanus de Clercq, executeurs 

van de nalatenschap en voogden over de nagelaten kinderen van wijlen Sara Fries († Haarlem 17 oktober 
1775), weduwe van Gerrit van Boorn, verzoeken uit hun functie te worden ontheven, daar alle 
erfgenamen inmiddels meerderjarig, gehuwd of overleden zijn. 

 
1480. [---. 987]: 27 juni 1776.   Finale scheiding nalatenschap Janneke de Clercq, wed. 

Bartholomeus van Leuvenig. 
 
1481. [13250. 417 + 418]: 12 en 14 april 1777.  Procuraties van Jacob de Clercq en zijn vrouw 

Catharina Fortgens, e.a. inzake de nalatenschap van Jacob Fortgens. 
 
1482. [13251. 873]: 21 juli 1777.  Abraham Fock, in naam van de firma Jacob de Clercq en Zoon, 

machtigt Dirk van Santen om Turkse passen aan te vragen bij het Collegie ter Admiraliteit, nodig voor de 
schepen van de firma. 

       
1483. [13251. 1049]: 25 augustus 1777.  Abraham Fock compareert als enige eigenaar van de 

steenkoperij alhier staande en gelegen op het Rokin tusschen de Enge Heyligesteeg en de Watersteeg en 
gedreven werdend te name van Claas van Loenen; machtigt zijn boekhouder van de steenkoperij, Hendrik 
Franken. 

 
1484. [13252. 1290]: 16 oktober 1777.  Compareren Abraham Fock en Pieter de Clercq Jacobsz., de 

laatste aan de Overtoomse weg woonachtig, als executeurs over de boedel en goederen van Jacob de 
Clercq, als volgens akte van 30 oktober 1773 voor Gerechte der Heerlijkheid Bennebroek. Verklaren dat 
de hofstede Duynlaan, gelegen buiten Bennebroek, verkocht is aan de Heer Martinus van Diepenbrugge, 
voor ƒ 10.000. 

 
1485. [13252. 1413]: 11 november 1777.  Abraham Fock compareert voor compagnie Jacob de Clercq 

& Zoon en machtigt de heer Joseph Banfield, woonachtig te Falmouth, om in naam van de constituanten 
Jacob de Clercq & Zoon te ontvangen 25 zakken wol, geladen te Lisbon door de heer Jean Perret, om aan 
de heren Jacob de Clercq & Zoon uitgeleverd te worden, in het schip De Twee Gebroeders, gevoerd door 
de schipper Tjebbe Rinks, gedestineerd van Lisbon herwaarts [...], doch welk schip volgens bekomen 
bericht op die reis op de 30 october laatstleden bij Falmouth verongelukt is. 
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1486. [13253. 92]: 4 februari 1778.  Acte van 'assumptie en surrogatie' van Pieter de Clercq en 
Johannes Teyler, inzake boedelscheiding van Sara Block, weduwe Pieter Grijspeert. 

 
1487. [13253. 94]: 4 februari 1778.  Testament Isaac de Neufville van der Hoop en Geertruida 

Margaretha de Clercq, wonende op de Herengracht, schuin t.o. Bergstraat; benoemen als voogden: Jacob 
van der Hoop, Abraham Fock en Pieter de Clercq Jacobszn. 

 
1488. [13253. 225]: 13 maart 1778.  Engelse procuratie Pieter de Clercq. 
 
1489. [13253. 272]: 24 maart 1778.  Compareren Abraham Fock en Pieter de Clercq Jacobszn. 

als executeurs over boedel en goederen van Jacob de Clercq; zij machtigen de makelaars Cornelis 
Abrahamsz van den Bosch en Pieter Johannes van Leuvenig om voor de schepenen dezer stad te 
verklaren dat zij op 9 maart 1778 in een publieke veiling voor ƒ 55.500 verkocht hebben aan de heer 
Nicolaas Gefken een huis met stal en koetshuis en tuinen, staande op de Keizersgracht aan de Oostzijde, 
voor de Westermarkt. 

 
1490. [---. ---]: 3 mei 1778. (?)   Testament Isaac de Neufville van der Hoop en Geertruida 

Margaretha de Clercq, wonende op de Herengracht, schuins t.o. Bergstraat. 
 
1491. [13257. 102]: 22 januari 1779.   Akte van kwitantie inzake boedel Jacob de Clercq. 
 Compareert, enz., [...] Catharina Fortgens, laatstelijk weduwe en buiten gemeenschap van goederen 

gehuwd geweest met Jacob de Clercq;  verklaart uit handen van de heren Abraham Fock en Pieter de 
Clercq Jacobsz., executeurs van de boedel en goederen van wijlen de heer Jacob de Clercq, ontvangen te 
hebben alle zodanige goederen, effecten en penningen, als zij juffrouw comparante aan wijlen den 
gemelde heer Jacob de Clercq ten huwelijk heeft aangebracht en staande het huwelijk heeft geëerfd, 
midsgaders de bij gemelde huwelijkse voorwaarden door haren voornoemde man aan hare juffouw 
comparante besprokene duarie van alle huisraaden, imboedel, schilderijen, porcelijnen, gedrukte boeken, 
kleederen en vercierselen van zijde, linnen, wollen en andere stoffen, en alle het geene meer onder de 
benaming van huisraad en imboedel eenigszins gerekend kan of mag werden, midsgaders alle gemaakt 
goud, zilver, juwelen en kleinodiën, zodanig alswijlen de gemelde heer Jacob de Clercq alle hetzelve 
metter dood ontruijmd en nagelaten heeft, zijnde volgens een eigen door wijlen den gemelden heer Jacob 
de Clercq getekend handschrift onder het huisraad ook door zijn Ed. begrepen geworden, zijne orgels, 
verrekijkers en mathematische of physische instrumenten, koetsen, verdere rijtuigen, paarden en 
toebehoren, tekeningen en prenten en wat verder tot de imboedel behoort [...] 

 
   
 Notaris Gerardus Wijthoff  [nrs. 13264 - 13421 (1753-1794)]. 
 
1492. [13320. 36]: 14 januari 1769.  Comp. Sara de Clercq, wed. Jan Stadnitski: acte van beraad 

m.b.t. nalatenschap van Alida Stadnitski, wed. Reynier de Haan, overleden op 13 januari j.l. ten huize van 
Monsieur Frise, chirurgijn op de Herengracht, oostzijde, bij de Brouwersgracht. (hadden hun mutueel 
testament gepasseerd voor notaris Mr. Jan Boers te Rijnsburg, op 28 oktober 1754).   

 Inventaris van de boedel van Alida Stadnitski, ten huize van Monsieur Frise, opgemaakt op 2 maart 1769  
[13320. 160]. 

 
1493. [13320. 161]: 1769.  Insinuatie op verzoek van Johannes Teyler, echtgenoot van Cornelia 

Stadnitski, van zijn schoonmoeder Sara de Clercq, als erfgename van Alida Stadnitski. 
 
 
 Notaris Willem Decker jr.  [nrs. 13422 - 13508  (1753-1782)]. 
 
1494. [---. ---]: 10 september 1765.  Testamentaire dispositie Sara de Clercq, weduwe Jan 

Stadnitski. 
 
1495. [13463. 49]: 5 februari 1771.  Provisionele boedelscheiding van Sara de Clercq, wed. Jan 

Stadnitski; erfgenamen: Johannes Teyler x Cornelia Stadnistki, Pieter Stadnitski en Adriaan van 
Heyningen x Sara Stadnitski.  Te verdelen: ƒ 30.600. 

 
 
 Notaris Jelmer de Bruijn  [nrs. 14063 - 141210  (1757-1775)]. 
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1496. [14071. 1241]: 3 maart 1761.  Pieter de Clercq, als gehuwd met Maria Bruyn, en Cornelis 

Mol en Volkert de Vries, samen met Willem Messchert van Ingen te Rotterdam als voogden over 
Anthony Bruyn, erfgenamen van Arent Bruyn († 28 februari 1761), verklaren dat zij nog niet kunnen 
besluiten of zij in diens boedel en nalatenschap zullen teden, omdat zij nog ten enenmale onkundig zijn 
van de ware toestand der zaken en van de boedel van genoemde wijlen Arent Bruyn., inzake diens 
nalatenschap. 

 
1497. [14071. 1285]: 27 maart 1761.  Anthony Bruyn wil uit eerbied tegenover zijn overleden 

vader de nalatenschap, waarvan de staat zeer onzeker is, zonder voorwaarden aanvaarden. Zijn tante 
Aaltje Huizinga, geboren Bruyn, blijft voor hem garant staan. 

 Met Pieter de Clercq, gehuwd met Maria Bruyn, wordt de overeenkomst gesloten dat als er tekort is in de 
nalatenschap, Arent Bruyn afstand zal doen van de kostbaarheden etc. hem door zijn vader geprelegaterd, 
terwijl Maria aan hem zal betalen fl. 2.500 (helft van uitzet en bruiloftskosten) en de helft van de waarde 
van kostbaarheden etc. door haar uit de boedel van hun vader genoten. 

 
1498. [14072. 1364 t/m 1370]: 1 mei 1761.  Pieter de Clercq, Maria Bruyn en de voogden over 

Anthony Bruyn verkopen obligaties uit de nalatenschap van Arent Bruyn. 
 Zie ook nrs. 1384, 1401-1405, 1411, 1416, 1434-1437, 1473, 1493. 
 
1499. [14073. 1406]: 22  mei 1761.  Pieter de Clercq, als in huwelijk hebbende Maria Bruyn, 

erfgename van haar vader Arent Bruyn, en Cornelia de Clercq, weduwe en erfgename van Jan van 
Eeghen, hebben verkocht en schelden kwijt bij deze aan Mr. Gerard Aarnout Hasselaer, burgemeester 
dezer stad80, etc., een spiegel- of gaffeljacht, gevoerd bij of waarop schipper is Gerrit Warnars, met alle 
deszelfs gereedschappen en toebehoren, mitsgaders meubelen en verdere ap- en dependentiën, zodanig als 
het door hen comparanten op 4 mei dezer in publieke veiling verkocht is, voor 6.200 gulden. 

 
1500. [---.---]: 8 april 1761.   Wederkerige procuratie tussen de erfgenamen van Arent 

Bruyn en de executeurs van zijn testament. 
 
1501. [14074. 1675]: 19 oktober 1761.  Pieter de Clercq verkoopt als boekhouder voor de 

medereders het fluitschip De Christina en Maria, waarop commandeur was Hendrik Pronk, aan Hendrik 
de Haan, koopman alhier.  De koopsom van ƒ 17.000 is voldaan. 

 
1502. [14074. 1676]: 19 oktober 1761.  Pieter de Clercq verklaart als boekhouder en medereder op 

5 dezer maand in de veiling verkocht te hebben het fluitschip De Zeeman, waarop commandeur was 
Jacob Mooij, aan Jan Everard Grave, koopman alhier.  De koopsom van ƒ 16.000 is voldaan. 

 
1503.  [14074. 1690]: 24 oktober 1761.  Insinuatie van Pieter de Clercq, als houder van een 

cognossement inhoudende vijftien lasten rogge, te Windau geladen door Ulrich Gotthard Braun in het 
schip Kolmerland, van de geïnsinueerde, om alhier aan de insinuant uit te leveren. Deze vraagt uitlevering 
volgens cognossement. Geïnsinueerde antwoordt dat hij van zijn arrivement af altijd bereid is geweest de 
gevorderde vijftien lasten aan de insinuant uit te leveren, doch dat de lading door de gerechtsbode uit 
naam van een andere koopman was gearresteerd. 

 
1504. [14077. 2197]: 11/27 augustus 1762. De onderstaande personen verklaren tezamen verkocht te 

hebben aan Govert Lubs [= Lups?] en medereders het fregatschip De Vigilantie, waarop schipper is Jan 
Paauw. De koopsom van ƒ 16.200 is voldaan. Simon Beets, voor de firma De Wed. Marten Beets & Zn 
(3/8e); De erfgenamen van Anthony Bruyn (5/64e); Pieter Jantjes (1/16e); Jan de Wit, gemachtigde van 
de wed. Aldert de Wit (1/16e); Pieter Schoolhouder, voor Schoolhouder & Huijgen (1/16e); Jan Slot 
(1/16e), allen wonende in De Rijp; Aris van Broek, koopman in Zaandam (1/8e); Pieter de Clercq x Maria 
Bruyn (3/64e); Nicolaas van Staphorst (1/8e). 

 

 
80 Mr. Gerard Arnout Hasselaer (1698-1766), raad 1739-66, schepen 1739, burgermr. 1748, 51, 52, 55, 56, 58, 59, 61, 62, 64, 65, 
representant van ZH den Prins Erfstadhouder als Admiraal-Generaal in de Admiraliteitscollegën van Holland 1749-51, 
bewindhebber OIC, enz. enz. Was een zeer vermogen man. Woonde sinds 1738 op Keizersgracht op noorderhoek bij Molenpad (nu 
452) en bezat sinds 1736 buitenplaats Bosbeek onder Heemstede. Bicker Raye meldt na zijn overlijden: “seer groot liefhebber van 
zeylen, dat hij meede wel verstont” (II, p. 315). Een gedenkschrift van Van Hardenbroek maakt ook melding van zeilen als zijn 
voornaamste bezigheid (1762). 
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1505.  [14083. 3074]: 24 februari 1764.  Inventaris van de boedel en nalatenschap van wijlen de heer 
Arent Bruijn, gewoond hebbende en op 1 maart 1761 overleden binnen deze stad op het Bikkerseiland. 
(Zeer uitvoerig). Volgende paragrafen: Blaauw Porcelein; Blaauw theegoed; Gecouleurd Porcelijn Koffij 
en Theegoed; Gecouleurd Porcelijn; Blauw Porcelijn (alles in enorme hoeveelheden); Silverwerk; 
Linnegoed; Servet goed (beide o.a. met merken AB, KB, KI, MG); Eenig Luijermansgoed; Ongemaakte 
Lijwaaten; op de Solder; op de Goudleer Kaamer; op de Voorkamer; op de Agterkaamer; op de Klijne 
kaamer boven; op de Naaijkamer, op de Meijdenkamer; in de Eetkamer; in de Sijdekaamer; in de Roode 
kaamer; in de Keuken; Boeken (niet nader gespecificeerd); De Mans en Vrouwe kleederen (pro 
memorie); Eenige meubilen op de Hofsteede Fonteijnsigt berustende (pro memorie); Paarden, Rijtuijgen, 
Tuijgen en Stalgereedschappen; Effecten; Obligatiën; Losrenten; Lijfrenten; Scheepsportiën (vele).  

 Verder genoemd o.a.: Parten in diverse cargasoenen, naar St. Eustatius, Curacao; Eenige rijtuijgen 
berustende onder de Waagenmaker Hendrik Luijter; De helft in eenige rijtuigen onder directie van 
dezelve om te verkoopen; Diverse tonnen vleesch en spek van de weijerij, zoo te Monnikendam leggende 
als aan de schepen geleeverd. 

 Onder de Vaste goederen: 
 Den opstal van de scheepstimmerwerf genaamd de Haan, leggende op het Bikkers eijland binnen deese 

stad met de huijsinge, stal, koetshuijs en alle verdere getimmertens, mitsgaders ap- en dependentiën van 
dien alsook alle de vaste en losse gereedschappen daartoe behoorend. 

 Een huijs en erve staande en leggende alhier in de Bikkersstraat, daar thans de Witte klok in de gevel staat 
 Een huijs en erve meede staande en leggende binnen deese stad op het Bikkers eijland aan het Eijnde op 

de hoek van de Moolensteensburgwal zijnde te vooren geweest een smeederije en thans vertimmerd of 
geapproprieerd tot twee woningen onder een dak. 

 Een hofsteede of buijtenplaats genaamt Fonteijnzigt, leggende in de Banne van Slooten, aan de 
Haarlemmerweg tussen de Notweg en Sloterdijkermeerweg, met het huis, koetshuijs, stal, 
tuijnmanswooning en verdere getimmertens, beneevens twee kampjes land, volgens het morgenboek 
groot het eene één morgen en het ander tweehondert twee roeden, daartoe behoorende met de 
tuijngereedschappen, beelden, banken en andere tuijncieraaden, mitsgaaders het tapijt op de Zaal in het 
huijs leggende 

 Een buijtenplaats of thuijn genaamt de Bonte Os met zijn huijzinge, bepoting en beplanting en alles wat 
daar in en aan aard en nagelvast is en een perceel lands tezamen thans groot volgens het morgenboek 
twee morgen tweehondert ses en tagtig roeden, leggende in de banne van Sloterdijk, in de 
Slooterbinnenpolder. 

 [nog twee percelen land aldaar] 
 De helft in een grafstede in de Noorderkerk binnen deze stad, in de Oostergevel, getekend met nr. 70, 

staande op de naam van mejuffrouw de weduwe van de heer Jan Gortsak, blijkende het kerkboek fol. 78 
 Een pakhuis en erve staande en leggende binnen de stad Monnickendam op de Haaven aan de 

Buijtenkant, thans genaamt de Bruijnvisch 
 Helft in een dito tweede te Monnickendam op de Gooijsche kade, genaamd Hamburg 
 7/24 part in een lijnbaan, gaande op de naam Van Beek en Bruijn, staande bij de Rijp aan de Luijendijk 

met alle deszelfs ap- en dependentiën, mitsgaders goederen, effecten en uijtstaande schulden daar toe en 
tot deszelve compagnieschap behoorende 

 De helft in een traankokerij genaamt de Volger staande aan het eijnde van de Volgerweg bij de Rijp, 
insgelijks met alles hetgeen daartoe behoort 

 De helft in twee zeepziederijen te Monnickendam met de helft in een huijs en thuijn daaragter 
 Helft in een kuijperij en erve, meede staande te Monnickendam 
 De helft in diverse stukken land in de Purmer, Wijde Wormer en aan de Stadscingel te Monnikendam. 
 
1506.  [14083. 3075]: 24 februari 1764.  Scheiding nalatenschap Arent Bruijn. Erfgenamen zijn de 

kinderen Maria Bruijn, gehuwd met Pieter de Clercq en de minderjarige heer Anthoni Bruijn. Scheiding 
volgens testament voor not. Abraham Tzeewen, d.d. 10 april 1747. Zoon Anthoni mocht volgens dit 
testament aannemen het huis en erve, stal, werf etc., met alle vaste en losse gereedschappen, zoals het 
door hem Arent Bruijn bewoond en gebruikt werd. Maar tot beeter liquidatie en effenheijd van gemelde 
boedel zijn diverse zaken verkocht, waaronder enige scheepsportiën of reederijen, gelijk ook alle paarden 
en rijtuigen, alsook (volgens notitie in de marge): de huijsen en erven binnen dese stad, de buijtenplaats 
de Bonte Os, de percelen land, helft in twee zeepziederijen […] gelijk mede de hofstede Fonteijnzigt met 
de twee kampjes land daar toe behoorende, op qualificatie van de Ed. Achtb. Heeren Scheepenen deezer 
Stad aan den Heer Jan Scheltes en mejuffrouw Clara Gortsak zijn overgegeeven. Deze notitie echter weer 
doorgestreept. Toch worden deze goederen bij de verdeling verder niet genoemd. Beide erfgenamen 
krijgen goederen, scheepsportiën, effecten e.d. ter waarde van elk 42.214,13 gulden. 
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1507. [---.---]: 9 mei 1764.   Procuratie Antoni Bruyn op Pieter de Clercq, inzake de 
nalatenschap van Arent Bruyn. 

 
1508. [14092. 4309]: 10 maart 1767.  Transport van scheepsparten van Volkert de Vries, die 

optreedt voor de compagnie Anne Jacobsz en Volkert de Vries aan Pieter de Clercq, voor een 
totaalbedrag van ƒ 12.000. 

1/32e  in het kofschip De Jonkvrouw Catharina, met als schipper Alberts Visser 
1/32e in het kofschip De Jonkvrouwen Akhe en Detje, met als schipper Feyke Michielszn. 
1/32e in het kofschip De Vrouw Draatsma, met als schipper Minne Aukes Bakker 
1/32e  in het kofschip De Jonge Hendrik, met als schipper Douwe Hendriksz Boonstra 
1/32e  in het kofschip De Al Weer Aan met als schipper Lolke Pieters 
1/32e in het kofschip De Juffrouw Maria, met als schipper Duire Jetses 
1/32e in het kofschip De Fok en Maria, met als schipper Claas Piers Bok 
1/32e in het kofschip De Willem en Catrina, met als schipper Rintje Dirks Kleijn 
1/32e  in het kofschip De Liefde, met als schipper Douwe Sjoerts 
1/32e  in het kofschip De Vijf Zinnen, met als schipper Jarig Altes 
1/32e  in het kofschip De jonge Coopmans, met als schipper Dirk Lases 
1/32e  in het kofschip De jonge Heijn en Antje, met als schipper Sjoert Alberts Hengst 
1/32e  in het kofschip De jonge Frederik, met als schipper Abele Annes 
1/32e  in het kofschip De jonge Cornelia, met als schipper Sierp Rimmerts 
1/32e  in het kofschip De Juffouw Wijgers, met als schipper Gerben Wijtses 
1/32e  in het kofschip De jonge Gerrit, met als schipper Siebe Pieters 
1/32e  in het kofschip De jonge Saakje, met als schipper Simke Hielkes 
1/32e in het fluitschip De vrouw Maria, met als schipper Romke Feijkes 
1/32e in het fluitschip De Vreede, met als schipper Hidde Rijkaarts 
1/16e in het galjootschip De Elizabeth, met als schipper Gerrit Akkerman 
1/16e in het galjootschip De Attentie, met als schipper Andele Bonnes 

 Anne Jacobsz en Volkert de Vries hebben de 40e penning ad ƒ 300 betaald. 
 
1509. [14093. 4504]: 24 augustus 1767.  Finale scheiding van de nog onverdeeld gebleven goederen 

uit de nalatenschappen van Arent Bruyn en Teunis Windig, respectievelijk de vader en grootvader aan 
moederszijde van Maria Bruyn, echtgenote van Pieter de Clercq. 

 
1510. [14108. 5493]: 8 maart 1772.  Volkert de Vries en Johannes Andreas Goebel, voor henzelf 

en voor hun firma Anne Jacobsz en Volkert de Vries & Comp., en Maria van Maurik, huisvrouw van 
Volkert de Vries, verklaren schuldig te zijn een som van ƒ 102.000 gld., aan 23 personen.  Ondermeer aan 
fa. Verbrugge & Goll  (ƒ 4.000) en Pieter de Clercq (ƒ 3.000).  Terug in 6 jaarlijkse termijnen, resp. 10 %, 
12½ %, 15 %, 20 % en 25 %;  rente: 3½ %;  onderpand: persoon en goederen; ook van de firma.  

 
 
 Notaris Egmond van der Voort  [nrs. 14381 - 14423  (1759-1776)] 
 
1511. [14384. 176]: 18 december 1762.  Insinuatie Pieter de Clercq aan de heren Jacob Olivier & 

Zoon; betreft eerdere aankoop door Pieter de Clercq van £ 1.000 actiën van de geconsolideerde 3% 
annuïteiten te Londen. 

 
1512. [14394. 343]: 6 november 1767.  Insinuatie van Pieter de Clercq aan Jan Goedhart, wonende 

alhier; Pieter de Clercq heeft op 30 oktober l.l. door de makelaar Claas Roos, van de geïnsinueerde 
gekocht: 25 lasten Dantziger rogge, liggende op het onderstuk van het pakhuis De Goude Reaalen, Nr. 1, 
op de Oude Schans, tegen 84 goudguldens per last, onder conditie van en op het gewicht van 116 lb. Hij 
insinuant heeft echter een monster laten halen en doen wegen en zo bevonden dat de voors. partij rogge in 
plaats van 116 lb. maar komt in het gewicht van 115 en 116 lb. en dat mitsdien niet voldoende is aan de 
gedane koop. Daarom wil hij insinuant van de geïnsinueerde binnen 24 uur geleverd hebben 25 lasten 
Dantziger rogge op het gewicht van 116 lb., als voren tegen 84 goudguldens per last. De insinuant is 
echter wel bereid de partij in het voornoemde pakhuis te ontvangen, mits de prijs per last één goudgulden 
wordt gekort. 

 
 
 Notaris Wessel van Kleef  [nrs. 14424 - 14520  (1760-1786)] 
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1513. [14454. 328]: 18 juli 1765.  Comp. de erfgenamen van wijlen Jan de Haan en zijn weduwe 
Geertruy Spiering, zonder nakomelingen overleden. Onder hen wordt verdeeld een kapitaal van ƒ 
247.850. Susanna de Clercq, wed. Francois de Haan, ontvangt 1/5e part = ƒ 49.570. 

 
1514. [14500. 292]: 5 juli 1775.   Kwitantie van de nakomelingen van wijlen Cornelia de 

Clercq en Elizabeth de Clercq, gezusters, betreffende het recht dat zij als erfgenamen hebben in een 
kapitaal van ƒ 20.000, hen nagelaten door wijlen Susanna de Clercq, wed. Francois de Haan, zonder 
nakomelingen overleden te Breukelen. 

 
1515. [14500. 299]: 7 juli 1775.   Kwitantie van legaat van ƒ 30.000, nagelaten door Susanna 

de Clercq, wed. Francois de Haan, aan de zes nagelaten kinderen van Sara Willink en Abraham van den 
Bosch;  

 
1516. [14500. 349]: 22 augustus 1775.  Jacob de Clercq, Willem Feitama en Claude Noortwijck, 

executeurs van het testament van Susanna de Clercq, wed. Francois de Haan (not. Adrianus Hoevenaar te 
Utrecht, 3 maart 1770) machtigen Willem Mulder, wonende te Breukelen, om aan de respectievelijke 
kopers te transporteren de volgende percelen, die op 24 juli 1775 binnen deze stad publiek zijn verkocht: 
1) Een buitenplaats genaamd Vroeglust, met deszelfs herenhuizing, ter breedte van ruim 150 voeten, doch 
voetstoots, koetshuis, oranjehuis en verdere getimmerten, gelegen aan de rivier de Vecht, in het dorp 
Breukelen. 
2) Een nieuw gebouw, staande en gelegen naast en benoorden perceel nr. 1, geapproprieert tot twee 
woonhuizen en een stalling voor acht paarden, met een gang (doch geen vrije gang) en voorgrond, stenen 
schuitenhuis en stijger aan de Vecht. 
3) Twee woonhuizen onder een dak, die ieder apart verhuurd kunnen wordt, gelegen schuin tegenover 
perceel nr. 1. 
4) Twee morgen en omtrent 35 roeden lands, doch mede voetstoots gelegen aan het Zandpad aan de rivier 
de Vecht, onder de gerechte van Breukelen proostdij, tegenover perceel nr. 1 
De kooppenningen zijn voldaan. 

 
1517. [14501. 429]: 3 oktober 1775.  De voornoemde executeurs van het testament van Susanna 

de Clercq, wed. Francois de Haan, transporteren aan de heer Jacob Feitama 44 porties in de sociëteit van 
lijfrenten met tontine, ten laste van de lande van Utrecht, gesproten uit de negotiatie bij wege van loterij, 
groot ƒ 500.000, gearresteerd 12 oktober 1745, alle belegd door Francois de Haan. 

 
1518. [14501. 430 t/m 438]: 3 oktober 1775. Transporten als boven, ten behoeve van respectievelijk 

Pieter de Clercq, Pieter de Mouter, Cornelia de Clercq, wed. Jan van Eeghen, Cornelia Stadnitski, 
huisvrouw van Johan Teyler, Arend Rutgers, Henrick Willink van den Bosch, Johan Teyler, Claude 
Noortwijck en Aarnout David van Lennep. 

 
1519. [14501. 439]: 3 oktober 1775.  De executeurs van het testament van Susanna de Clercq, 

wed. Francois de Haan, transporteren aan de heren Willem Feitama & Zoonen 1/4e part in het 
galjootschip De Jonge William, gevoerd door kapitein Teunis Meinderts, op reis naar Londen, varende 
onder directie van de voornoemde kopers, met de gelde bij de beurs. De kooppenningen à  
ƒ 1.275 zijn voldaan. 

 
1520. [14501. 440]: 3 oktober 1775.  Procuratie van de executeurs testamentair als boven aan 

Pieter Woestenraad, alhier, om nog verschillende lijfrenten te transporteren. 
 
 
 Notaris Abraham van Beem  [nrs. 15041 - 15164  (1767-1808)] 
 
1521. [---. 631]: 5 september 1775.  Pieter & Stephanus de Clercq: honoratie. 
 
1522. [---. 680]: 18 september 1775.  Pieter & Stephanus de Clercq: honoratie. 
 
1523. [15112. 868]: 21 oktober 1784.  Beraad Jan Adriaan van Eyck, Ds. Willem de Vos en Pieter 

de Clercq Jacobzn. over de begrafenis(kosten) van Aarnout Stockelaar († 18 oktober 1784). 
 
1524. [15115. 637]: 7 september 1785.  Scheiding nalatenschap Catharina de Haan, wed. Hendrik 

Stockelaar, kinderloos overleden. Jan Adriaan van Eyck, Ds. Willem de Vos en Pieter de Clercq Jacobzn. 
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treden op als executeurs testamentair. Erfgenamen zijn ondermeer de kinderen van Pieter de Clercq 
Jacobzn en Agatha Stockelaar; deze krijgen samen ƒ 17.851.2 contant. (zie ook: [---. 67; 192-193; 233-
237; 553; 636]: 1785 en [15134. 271+272]: 1790). 

 
1525. [15116. 917]: 29 december 1785.  Inventaris nalatenschap Aletta Rixtel, weduwe Jan 

Stockelaar, gewoond hebbende op de Herengracht bij de Brouwersgracht  († ald. 16 december 1785). 
 Bij onderhandse codicil had de overledene bepaald dat de gehele inboedel (hier niet beschreven, doch 

waaronder begrepen alle kleren, lijnwaden, goud, zilver, etc.) toekomt aan haar dochter Jacoba 
Stockelaar, huisvrouw van Ds. Willem de Vos. 

 In de inventaris worden ondermeer genoemd: 
 - vier kampen lands, groot ca. 4 morgen binnendijks, in de Buytenveldertse polder, item een stukje 

rietland, groot ca. 250 roeden, buytendijks gelegen over t gemelde perceel [...], verhuurt aan de heer 
Pieter de Clercq Jacobzn. tot ultimo december 1785, tezamen voor ƒ 156 in ‘t jaar. 

 - twee maaden Buytendijks land, gelegen aan de Veendijk, naast de kokerij van de heer Pieter de Clercq 
Jacobzn. 

 - een onderhandse obligatie ten laste van Pieter de Clercq Jacobzn en Agatha Stockelaar, ten behoeve 
van de overleedene, in dato Overtoom 1 november 1777, groot ƒ 38.000 

 
1526. [15121. 32]: 19 januari 1787.  Scheiding nalatenschap Aletta van Rixtel, weduwe Jan 

Stockelaar. Erfgenamen zijn ondermeer haar kleinkinderen uit het huwelijk van Pieter de Clercq Jacobzn. 
en Agatha Stockelaar. Jan Adriaan van Eyck, Willem de Vos en Pieter de Clercq Jacobzn., treden op als 
executeurs testamentair. 

 
1527. [15139. 162]: 2 oktober 1792.  Huwelijkse voorwaarden Gerrit de Clercq en Maria de Vos. 
 
1528. [15146. 229]: 28 oktober 1796.  Huwelijkse voorwaarden Pieter de Clercq Szn. en Catharina 

de Vos. 
 
1529. [15146. ---]: 25 november 1796.  Scheiding nalatenschap Hendrik Stockelaar en diens 

weduwe Catharina de Haan. (testament: notaris Harmanus Morré, d.d. 30 juli 1759). Comp. Jan Adriaan 
van Eyck, Ds. Willem de Vos en Pieter de Clercq Jaczn., als voogden over de vier minderjarige nagelaten 
kinderen van Agatha Stockelaar en Pieter de Clercq Jaczn., ter ene, Geertruy Margaretha de Clercq, 
meerderjarige nagelaten dochter uit hetzelfde huwelijk ter tweede, en Pieter de Clercq Jaczn. ter derde; 

 
1530. [15146. 253]: 3 december 1796.  Comp. Pieter de Clercq Szn., met zijn echtgenote Catharina 

de Vos, zijnde zij één der drie nagelaten kinderen van Elizabeth Kops, aan haar in huwelijk verwerkt door 
Ds. Willem de Vos, welke haar comparante moeder een der drie nagelaten kinderen was van wijlen 
mejuffrouw Maria Kops, in huwelijk verwekt door Goedschalk Kops; afgifte en kwitantie inzake 
verschillende nalatenschappen (w.o. Barnaart en Blaaupot). 

 
1531. [15149. 250]: 6 november 1798.  Comp. Jacob de Clercq Pzn., vermits het bereiken van zijn 

meerderjarige leeftijd; ontvangt erfportie uit de nalatenschappen van zijn oud-oom Hendrik Stockelaar en 
diens weduwe Catharina de Haan, à ƒ 1.758.2.8. (scheiding: 25 november 1796). 

 
1532. [15157. 151]: 5 augustus 1802.  Gijsbert de Clercq: kwitantie inzake erfportie van Hendrik 

Stockelaar en Catharina de Haan. 
 
 
 Notaris Antony Mylius  [nrs. 15588 - 15681 (1770-1806)]. 
 
1533. [15625. 404]: 21 juni 1785.  Stephanus de Clercq en Pieter de Clercq jr., kooplieden van de firma 

S. & P. de Clercq, voorheen P. & S. de Clercq, geven procuratie aan Thomas Thomas en Joseph Harris, 
kooplieden in Londen, om te vorderen van Lazarus Salomons, voorheen koopman in Emden, maar nu in 
Londen verblijvend, een som van ƒ 10.537.12 gld., hetgeen hij hen schuldig is volgens een rekening 
courant. 

 
1534. [15626. 579]: 7 september 1785.  Pieter de Clercq en Stephanus de Clercq, kooplieden in 

compagnie, crediteuren van Dorothy Jonas, Simon Jacob Jonas en Jonathan Jonas, kooplieden in Londen 
en bankroet zijnde, geven procuratie aan Thomas Harris Senior en Junior, om aldaar voor de in 
aanmerking komende instanties terug te vorderen uit de failliete boedel een som van £ 400. 



Stadsarchief Amsterdam 

- 310 - 

 
1535. [15646. 88]: 21 februari 1791.  Cecilia de Clercq, weduwe Willem Stinstra, machtigt James 

Watson, koopman te New York, om namens haar te ontvangen in certificaten van de 3% aandelen, 
staande op naam van Daniël Crommelin & Zonen, de 3 jaren rente weke haar toekomen van een som van 
$ 6.000 , zijnde de the ‘unfunded stock’, staande op naam van haar overleden echtgenoot in de boeken 
van Joseph Nourse, thesaurier der U.S.A. 

 
1536. [15646. 89]: 21 februari 1791.  Cecilia de Clercq, weduwe Willem Stinstra, machtigt James 

Watson, koopman te New York, om namens haar te ontvangen, overeenkomstig sub. 10 van de Wet van 
het Congres van 4 augustus j.l., de rente, oplopende tot 31 december 1794 van de som van $ 6.000 , 
zijnde haar aandelen in de vlottende schuld, staande op naam van haar overleden echtgenoot in de boeken 
van de thesaurier der U.S.A. 

 
1537. [15646. 163]: 24 maart 1791.  Procuratie S. & P. de Clercq op Mr. Thomas Harris jr. om 

te vorderen van Lazarus Jones of Lazarus Salamons, nu verblijvend in New Gate, Londen. 
 
 
 Notaris Joannes Arnoldus Lette  [nrs. 16169 - 16229  (1776-1798)] 
 
1538. [16214. ---]: 11 Juni 1792.   Testament van Pieter de Clercq en Maria Bruyn. Verklaren 

tot hun enige en universele erfgenaam hun zoon Pieter de Clercq jr. en verklaren uit affectie en 
genegenheid tot de kind of kinderen van hunne gemelde zoon derzelven begeerte en intentie te zijn, dat uit 
des Langstleevendes Nalatenschap zal werden gesepareerd een Capitaal somma van ƒ 200.000 en zulks 
op de volgende wijze, namentlijk [waarna dit in zestien pagina’s wordt uiteengezet]. Hun zoon wordt ook 
benoemd tot executeur van het testament; tot voogden over alle na te laten minderjarige 
gebeneficieerdens en administrateurs van derzelver Goederen, speciaal ook tot Administrateurs van het 
voorschreven Capitaal van ƒ 200.000 hun zoon Pieter de Clercq jr., benevens zijn Heer Testateurs 
Broeder den Heer Stephanus de Clercq en tegenwoordige Boekhouder Barend Roos, woonende allen 
binnen deese Stad [...]. 

 
1539. [16216. 6137]: 28 januari 1793.  Pieter Coeymans, wonende binnen deze stad, als enige 

nagelaten zoon van wijlen Hendrik Coeymans en Maria Magdalena Wijnands (test. notaris Hendrik de 
Wilde, Amsterdam 16 december 1730), machtigt Willem van der Toght, om te compareren voor de 
Gerechte van Nieuwer-Amstel en aldaar te transporteren op de heren Abraham Feitama en David van 
Heyst, in kwaliteit als administrateurs van het Fonds van Negotiatie tot Instandhouding van de 
katoendrukkerij Overtooms Welvaren, de volgende op hem comparant vererfde percelen: een woonhuis 
en katoendrukkerij, beide met derzelver erven en dat ten opzichte van dezelve katoendrukkerij, met alle 
vaste en losse gereedschappen, mitsgaders drukplaten daartoe behorende, gelijk ook een perceel land, 
groot ca. 390 roeden, thans beplant, alles gelegen bij de andere aan de Overtoomse weg, in de 
Buitenveldertse polder [koopcontract: [16216: 6130]: 22 januari 1793]  (zie ook min.nrs. 6162 en 6163: 
ampliatie van het koopcontract]. 

 
 
 Notaris Jan Harmsen [nrs. 16364 - 16428  (1777-1798)] 
 
1540. [16373(?). 330]: 20 juni 1782.  Abraham Fock verklaart voor zijn firma Jacob de Clercq & 

Zoon uit de hand verkocht te hebben aan Pierre Gavanon & Co. in Ostende het galjootschip De Pieter, 
waarop schipper is Sjouke Teunis Brouwer. De koopsom van ƒ 12.000  is voldaan [zie ook akten nrs. 338 
en 339]. 

 
1541. [16378. 439]: 28 juli 1784.  Abraham de Veer Jaczn., koopman in Amsterdam, verklaart als 

gemachtigde van Theodoor Wilhelm Lubeck, koopman in Koningsbergen, op 19 juli j.l. in de veiling 
verkocht te hebben aan Jacob de Clercq & Zoon, het galjootschip De Mercurius, waarop schipper is Jan 
Thomas Swaan; koopsom van ƒ 19.000 is voldaan. 

 
1542. [16381. 391]: 26 augustus 1785.  Stephanus & Pieter de Clercq verklaren als gemachtigden 

van Carsten Witt & Comp. in Glückstadt op 23 juli j.l. verkocht te hebben aan Meindert Janse Schaap & 
Zoon en medereders, het snaauwschip Christina van Loutzow, waarop schipper was Hendrick Stechman; 
koopsom van ƒ 17.500 is voldaan. 
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1543. [16384. 227]: 15 mei 1786.  Abraham Fock voor Jacob de Clercq & Zoon verklaart op 24 april 
j.l. in de veiling verkocht te hebben aan Jacob Oosterbaan het fluitschip De Philippe Louis, waarop 
schipper is Jan Sjoerds Hekker. Koopsom van ƒ 6.200 is voldaan. 

 
1544. [16391. 679]: 9 december 1788.  Reinier Salm, koopman in Amsterdam, geeft procuratie aan 

Cornelis Diederik Grafsteede, makelaar alhier, om voor schepenen te compareren en te verklaren dat hij 
schuldig is aan S. & P. de Clercq, de som van ƒ 10.000 ; dit voor door hem gekochte partijen graan; terug 
over 2 jaar, evt. prolongeren per jaar; met 3 maanden waarschuwing; rente: 4%; onderpand: persoon en 
goederen. 

 
1545. [---. ---]: 1 november 1792.  Mutueel testament Gerrit de Clercq en Maria de Vos. 
 
1546. [---. ---]: 10 november 1795.  Huwelijkse voorwaarden Herman Rahusen en Sara de 

Clercq. 
 
1547. [16424. 724]: 24 oktober 1796.  Hammacher & De Clercq verzoeken acceptatie van een 

wissel aan Abraham Verhamme;  New York, 3 september 1796; £ 4.163  aan Henry Heunt (zie ook akte 
886: protest van non-betaling) 

 
 
 Notaris Simon Cornelis Hottentot de Groot  [nrs. 16564 - 16585 (1778-1796)] 
 
1548. [16570. ---]: 9 december 1782.  Mutueel testament van Pieter de Clercq jr. en Isabelle 

Stinstra. 
 
 
 Notaris Mr. Petrus Cornelis Nahuijs [nrs. 16715 - 16751 (1780-1804)]. 
 
1549. [16750, akte 98; fol 334]: 17 oktober 1799.  Izaak ten Cate en Mr. Hendrik Vollenhoven, 

handelend onder de firmanaam Ten Cate & Vollenhoven, verklaren aan verschillende firma’s en personen 
bedragen schuldig te zijn, tezamen voor ƒ 150.000 ;  ondermeer aan: 

Nicolaas & Jacob van Staphorst & Hubbard  10.000 
Bosch & Verrijn     10.000 
De Neufville van der Hoop & Co.     8.000 
Pieter de Clercq junior       8.000 
Stephanus de Clercq       6.000 
Pieter van Eeghen       5.000 

 Terug over 12 maanden; rente: 5%; onderpand: persoon en goederen, met 180 aandelen in een negotiatie 
op landen in Amerika, met nog diverse andere Amerikaanse fondsen. 

 
 
 Notaris Cornelis Jan van Teylingen  [nrs. 16752 - 16800 (1781-1796)]  
 
1550. [  ]: 26 juli 1781.  Testament Catharina Fortgens, wed. Jacob de Clercq. 
 
1551. [  ]: 26 april 1782.  Testament Isaac de Neufville van der Hoop en Geertruida Margaretha de 

Clercq. 
 
 
 Notaris Simon Garbijn Gouda  [nrs. 16910 - 16960 (1781-1825) 
 
1552. [16957. 104]: 23 mei 1812.  Comp. Abraham Schreuder, meester metselaar te Weesp en Pieter 

Mastenbroek, meester timmerman, wonende aan de Geinbrug onder Weesp; verklaren te hebben verkocht 
en transporteren bij deze aan Gijsbert de Clercq de hofstede genaamd Schoonoord, met deszelfs 
herenhuizing, stallingen, koetshuis, tuinmanswoning, koepel en verdere getimmerten, mitsgaders 
landerijen, groot tezamen ruim 10 morgen weespermaat, doch voetstoots, staande en gelegen aan de 
oostzijde van het Gein, vooraan bij de Geinbrug en uitkomende aan het Weesperzandpad, onder de 
gerechte van Weespercarspel, voorts de helft in het water genaamd De Hengel, met het daarbij zijnde 
rietland, liggende buitendijks aan Smal Weesp en het begin van de Gaasp, tegenover de Geinbrug, 
mitsgaders nog de kachel in de nis op de zaal van de gemelde hofstede, zijnde dezelve percelen aan hen 
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eerste comparanten getransporteerd van wege de heer John Walland, wonende te Den Haag, op heden, ten 
overstaan van dezelfde notaris. De kooppenningen à ƒ 19.900, mitsgaders ƒ 100 of 210 francs voor de 
kachel, zijn voldaan. 

 
 
 Notaris Hendrik ten Broek  [nrs. 16999 - 17074 (1782-1806)] 
 
1553. [17060. ---]: 12 juni 1801.  Testamentaire dispositie Isaac de Neufville van der Hoop. 
 
1554. [17063. ---]: 9 juni 1802.  Scheiding nalatenschap Isaac de Neufville van der Hoop, 

weduwnaar Geertruy Margaretha de Clercq. Te verdelen: ƒ 120.000. Erfgenamen: verschillende leden van 
het geslacht Van der Hoop, Brants, Plemp, verder: Jacob de Clercq, Hendrik de Clercq, Gijsbert de 
Clercq, Geertruy Margaretha de Clercq, allen kinderen van Pieter de Clercq Jacobsz., Cornelia de Clercq, 
weduwe Abraham Fock, Cecilia de Clercq, weduwe Willem Stinstra. 

 
1555. [17065. ---]: 14 februari 1803. Scheiding nalatenschap Isaac de Neufville van der Hoop. 
 
1556. [17069. ---]: 18 mei 1804.  Verdere scheiding. Te verdelen: ƒ 4.800. 
 
 
 Notaris Jan Croon  [nrs. 17150 - 17179 (1783-1796)] 
 
1557. [17155. 1]: 1 januari 1788.  Stephanus de Clercq en Cornelis Janszen, door de diakenen van de 

doopsgezinde gemeente bij de Toren en ‘t Lam daartoe geauthoriseerd, ontvangen een bedrag van ƒ 4.645 
van de Heren Regenten van het Weeshuis der doopsgezinde gemeente, inzake verschillende 
nalatenschappen. 

 
1558. [17160. 155]: 3 maart 1791.  Pieter de Clercq Jacobzn. machtigt de heer Reinier van 

Eibergen te Rotterdam, om in zijn naam van de debiteuren aldaar te vorderen en ontvangen hetgeen zij 
hem comparant nog schuldig zijn. 

 
1559. [17165. 332]: 13 juni 1792.  Cecilia de Clercq, wed. Willem Stinstra: acte van consent. 
 
1560. [17174. 425]: 21 augustus 1794.  Verklaring, ten verzoeke van Pieter de Clercq Jacobzn., van 

Louis Sartoris en Georg Fredrik Kummich de jonge, allen woonachtig alhier; getuigen verklaren dat 
tussen hun en Hendrik de Clercq, zoon van de requirant, sinds lange tijd een intieme en broederlijke 
vriendschap en een frequente handelsaktiviteit heeft bestaan en dat zij dientengevolge zeer goed weten 
dat Hendrik in de maand van oktober 1793 van hier is vertrokken naar Amerika en dat deze, volgens 
diens laatste brief aan zijn vader, gedateerd 30 maart 1794 (die de getuigen hebben gelezen en naar het 
handschrift en signatuur duidelijk van hun vriend Hendrik is), zich momenteel bevindt in het dorp 
Cazenovia, in Noord-Amerika. 

 
 
 Notaris Pieter Cornelis Heidweiler  [nrs. 17228 - 17295  (1785-1804)] 
 
1561. [17288. 338]: 23 april 1803.  Inventaris van een boedel beneden de 25.000,-; betreffende 

de nalatenschap van Pieter de Clercq Jacobsz., overleden op 2 juni 1802, op de hoek van de Leidse- en 
Keizersgrachten (huidig adres: Leidsegracht 27. Protocol is door waterschade in slechte staat; mocht 
echter voor één maal worden ingezien): Op de Vliering, Op Zolder, Op de Beneden Zolder, Op de Boven 
Kamer, Op de Voorkamer, In de Binnenkamer, In de Gang, In de zijkamer, In de Benedenkamer, Keuken, 
Bij de bleeker in de wasch, Effecten, Vaste goederen, Schulden en lasten des boedels. 

 In een kast op zolder o.m.: een hankings linnen overbroek, een jugtleeren port d’epée, een dito valiesje, 
een dito Waid Tas, een geknoopte dito, een degen met koperen gevest, een goud schaaltje, een oniertje, 
twee blikken kruiddozen, eenige zakjes met hagel, twee diverse hagelzakken, twee kruidhoorens. Verder 
op zolder: een gladhouten viole kast en twee jagd geweeren.  

 Op de bovenkamer een mahoniethouten spiegelkabinet, met daarin o.m.: een gouden ring met een 
gesneeden steen [met wapen dC?], een schildpadde snuifdoos met goude randen en pourtrait in het 
deksel, een thermometer in zijn koker, een fraaije groene bril met staale veeren, een dito met staalen 
veeren, een lorgnet, een paarl d’amour pijpe stopper met zilver gemonteerd, een Cremoneesche viool, een 
degen met gepolijst staal gevest, een ivoore snuifdoos met goude randen en een schilderij in het deksel. 



Stadsarchief Amsterdam 

- 313 - 

Op de voorkamer een gladhouten kabinet, met daarin o.m.: een paar trommelstokken, met zilver 
gemonteerd, een blauwe zijde sjerp. 

 Onder de effecten genoemd: drie aandelen in een negotiatie tot instandhouding en voortzetting van een 
catoendrukkerij [...] genaamd Overtooms Welvaren, ieder groot 1.000 en alle gedateerd 1 juni 1801, 
rentende 4%: twee staande ten name van Pieter de Clercq Jzn., nrs. 18 en 19, en één staande ten naam van 
Isaac de Neufville van der Hoop, nr. 26. 

 Vaste goederen: Een boerderij en stallinge, hooghuis, afkookerij, bergloots, twee woonhuisjes en verdere 
getimmerten, waarbij een catoenhangerij, tuin en zogenaamd bosch, alles aan den anderen gelegen op de 
Amstelveensche weg, onder den gerecht van Nieuwer Amstel, geteekend Wijk 10, nr. 6, en Een stuk of 
weer land groot volgens opdragtbrieven 1600 roeden meer of min, gelegen naast bovengemelde perceel. 

 Bij de contanten gemeld: N.B. Hier onder begreepen de gelden die den overleeden onder deszelfs directie 
was hebbende, de katoendrukkerij Overtooms Welvaaren concerneerende, twelk nader zal worden 
opgemaakt en het geene die fabrieke competeerd daarvan afgetrokken of in den uijtgaaf der reekening en 
verantwoording zal worden gebracht, alhier gesteld pro memorie. 

 
1562. [17291. 935]: 23 augustus 1803.  Scheiding van een boedel beneden de ƒ 12.000, door een 

inventaris voorafgegaan. Comp. Mej. Geertruy Margaretha de Clercq, gesepareerde huisvrouw van 
Francois Remi Guion, Jacob de Clercq ter tweede, als gemachtigde van Hendrik de Clercq, ter derde en 
Gijsbert de Clercq, ter vierde, nagelaten kinderen en erfgenamen ab intestato van wijlen Pieter de Clercq 
Jacobsz;  Jacob de Clercq en Gijsbert de Clercq als redders van de boedel (akte Chr. S. toe Laer, 3 juni 
1802); gevolgd door een Reekening en Verantwoording die zijn doende Jacob de Clercq en Gijsbert de 
Clercq in qualiteit als gestelde executeuren in de boedel van wijlen Pieter de Clercq Jacobsz. (zie 
volgende pagina) 

 
1563. [17291. 936]: 23 augustus 1803.  Erfgenamen van Pieter de Clercq Jacobsz. machtigen ‘le 

citoyen Bevier Ainé (?), Banquier a Paris’ inzake franse effecten. 
 
 
 Notaris Jan Hendrik Zilver  [nrs. 17296 - 17367 (1785-1826)]. 
 
1564. [---. 117]: 11 april 1796.   Insinuatie uit naam van S. & P. de Clercq aan Rudolph de 

Burlett. 
 
1565. [---. 362]: 8 november 1796.  Acte van executeur- en voogdijschap van Gerrit Bosch op 

zijn zoon Gerrit Bosch jr. en schoonzoon Stephanus de Clercq. 
 
1566. [---. 308]: 25 juli 1797.   Procuratie van Johan Goll van Franckenstein, Otto Wilhem 

Johan Berg en Cecilia de Clercq, wed. Willem Stinstra, op Jules Paul Benjamin Delessert en Jean Baptiste 
Rodier te Parijs. 

 
1567. [17338. 33]: 26 oktober 1804.  Pieter de Clercq Szn. is de belanghebbende in de lading van 

het Amerikaanse schip The Fox, van schipper William Cooke; dit schip heeft op de kust van Boulogne 
schipbreuk geleden. Met andere belanghebbenden John Hodshon & Zoon, Van Staphorst & Co., Couderc, 
Brants & Changuion en Van Baggen en Parker geeft hij procuratie aan Audibert Ainé in Boulogne, om 
voor hem te reclameren hetgeen van de lading geborgen is. Het schip kwam met de lading van Boston. 

 
1568. [17341. 373]: 2 oktober 1805.  Daniel Hall, van Duxbury, Noord-Amerika, schipper van 

het schip Ezra & Daniel, geeft procuratie aan Pieter de Clercq Szn om over zijn onlangs gedane reis te 
ontvangen vrachtgelden, averij, averij grosse, ligdagen, etc. 

 
1569. [---. 542]: 25 november 1807.  Procuratie Stephanus de Clercq op Bernard Boucherot te 

Parijs. 
 
1570. [17348. 86 t/m 89]: 5 maart 1808.  Cecilia de Clercq, wed. Willem Stinstra, geeft procuratie 

aan Le Roy, Bayard & McEvers in New York, om voor haar te verkopen en transporteren aan Nic. & Jac. 
& Roelof van Staphorst, Ketwich & Voombergh en Willem Borski in een trust t.b.v. beleggers $ 
15.460,96  der ‘funded’ 6% obligaties;  idem akte 87:  $ 4.500 dito obligaties; akte 88: $ 4.000 ;  akte 89: 
$ 2.000 ‘deferred’ 6% obligaties. 
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1571. [17351. 404]: 23 augustus 1809.  Pieter de Clercq Szn verklaart een vordering te hebben op 
John G. Warren, wonende in New York, groot ƒ 2.520.14 of $ 1.008.20. Deze schuldenaar staat op het 
punt gebruik te maken van een wet in de staat New York, dd. 3 april 1801: een wet om in geval van 
onvermogen tot betalen enige adempauze te geven. De comparant geeft procuratie aan Jesen Hinrich 
Schmidt, koopmannen in New York, om hem te vertegenwoordigen met de andere crediteurs en zijn 
rechten op de vordering te verdedigen   (Engels) 

 
1572. [17353. 140]: 10 april 1810.  Richard Haines is gemachtigde van Henry Robinson, 

wonende in Dorchester, in graafschap Norfolk, Noord-Amerika; Henry Robinson kreeg procuratie van 
James Robinson en Edward Robinson, kooplieden in Dorchester en voor 2/3 eigenaars van het 
brigantijnschip Elizabeth, waarop schipper was John Bartlett. De comparant geeft procuratie aan Pieter de 
Clercq Szn om voor zijn principaal te doen, waarvoor hij de opdracht kreeg. 

 
1573. [17354. 197]: 11 mei 1810.  Pieter de Clercq Szn geeft procuratie aan Benjamin Waldo Lamb, 

koopman in Boston, om voor hem te vorderen van Nahum Pipen, ook koopman aldaar, hetgeen deze hem 
schuldig is aan geld, goederen e.a. zaken. 

 
 
 Notaris Pieter Berkman  [nrs. 17622 - 17692 (1788-1827)] 
 
1574. [17660. ---]: 23 en 31 maart 1807.  Finale scheiding nalatenschap Isaac de Neufville van der 

Hoop; te verdelen: ƒ 10.000. 
 
1575. [---. ---]: 1 april 1814.   Hypothecaire inschrijving door Gijsbert de Clercq, ten 

behoeve van Jacob van Beeck Vollenhoven. 
 
1576. [---. 71]: 4 april 1820.   Kwitantie Walrave van Heukelom en Anthoni Hartsen als 

administrateurs betreffende de fondsen van het weeshuis der Vereenigde Doopsgezinde Gemeente. 
 
1577. [---. 156]: 1 september 1820.  Ontslag van hypothecaire inschrijving door Johannes 

Samuel Wurfbain, t.b.v. Gijsbert de Clercq. 
 
1578. [---. 57]: 25 april 1821.   Ontslag van hypothecaire inschrijving door Jacob van 

Beeck Vollenhoven, t.b.v Gijsbert de Clercq. 
 
 
 Notaris Christoffel Reinard Samuel  toe Laer  [nrs. 17834 - 17976 (1790-1827)] 
 
1579. [17892. 1074]: 5 October 1799.  Huwelijkse voorwaarden van Jean Francois Guion en 

Geertruy Margaretha de Clercq, wonende binnen deze stad.  [N.B. Géén van de familieleden de Clercq is 
aanwezig ter assistentie van Geertruy Margaretha]. 

 
1580. [17911. 678]: 3 juli 1802.   Pieter de Clercq Jaczn. benoemt zijn zoons Jacob en 

Gijsbert de Clercq, mede in deze stad woonachtig, tot executeurs van zijn boedel. 
 
 
 Notaris Jacob Olzati  [nrs. 18218 - 18328 (1793-1833)] 
 
1581. [---. 588/9]: 23 december 1823.  Testamenten Matthijs Westendorp en Maria de Clercq. 
 
1582. [---. ---]: 18 juni 1832.   Contract van compagnieschap tussen Matthijs en Herman 

Carel Westendorp. 
 
 
 Notaris Jacob de Flines Sybrandsz  [nrs. 18329 - 18359  (1793-1806)] 
 
1583. [---. ---]: 28 november 1796.  Procuratie van Cornelia de Clercq, wed. Abraham Fock, op 

haar zoon Jacob Fock om in haar naam de buitenplaats Elsrijk te Nieuwer Amstel te verkopen. 
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 Notaris Mr. Everard Cornelis Bondt 81  [nrs. 18706 - 18777 (1796-1826)] 
 
1584. [---. 10]: 1797.    Testament Pieter de Clercq en Catharina de Vos. 
 
1585. [18708. 15]: 24 januari 1798.  Verklaring van Gerrit Frans Schepper, dat hij in 1795 als 

comptoirbediende van de firma Jacob de Clercq & Zoon, bepaalde brieven heeft geschreven voor Jacob 
Fock, als gemachtigde van Abraham Fock, assuradeur onder Jacob de Clercq & Zoon. 

 
1586. [18708. 104]: 1 juni 1798.   Verklaring Gerrit de Clercq voor S. & P. de Clercq ten 

behoeve van Hinrich Breide te Werelsfelth, dat de lading van 592 1/8  ton koolzaad, door Frederik 
Feddersen te Tonningen voor de rekening van de heer Breide aan gemelde heren S. & P. de Clercq, 
geladen in het schip De Vrouw Maria, schipper Claus Moritz en alhier op 6 november 1797 aangekomen, 
door verbroeiing zo slecht is geworden, dat het niet meerderwaardig is dan de prijs die het bij de verkoop 
op 20 november 1797 heeft gegolden en welke door S. & P. de Clercq aan Hinrich Breide in rekening is 
goedgedaan. 

 
1587. [18709. 262]: 6 december 1798.  Stephanus de Clercq en Maria Bosch herroepen hun 

testamentaire dispositie van 27 november 1792, gepasseerd voor notaris J. Harmsen, en stellen tot 
executeurs testamentairs en voogden hun zoons Gerrit en Pieter de Clercq Szn. en hun schoonzoons 
Hermann Rahusen en Walrave van Heukelom. 

 
1588. [18709. 273]: 18 december 1798.  Testament zonder fiddeï commis van Walrave van 

Heukelom en Joanna de Clercq, wonende op de Singel, bij de Warmoesgracht. 
 
1589. [18709. 275]: 21 december 1798.  Procuratie van Stephanus de Clercq en Maria Bosch op Jan 

Bosch Gzn. om in hun naam te verschijnen voor het Comité van Justitie dezer stad, om aldaar te 
bekennen dat zij uit de hand verkocht hebben en diengevolge transporteren aan de Regenten van het 
Gereformeerde Weeshuis te Rotterdam een losrente, ten laste van Holland en Westfriesland, ten 
comptoire Leiden, à 2½ %, ten name van Jan Jacobs Pater, dd. 18 februari 1626, groot ƒ 2.400; 
kooppenningen à ƒ 1.600 zijn voldaan. 

 
1590. [---.  351]: 20 augustus 1799.  Comp. Pieter de Clercq Szn. voor en in de naam van zijn 

Huis van Negotie canteerende alhier ten naame van Hammacher en De Clercq, als overgenoomen en het 
recht verkreegen hebbende, tot alle zodanige Pretentien, als nu wijlen den heer Herman Gerhard 
Hammacher, te vooren genegotieerd hebbende op zijn eigen naam en vervolgens meede Compagnon van 
zijn comparants gemelde Huis van Negotie, competeerende geweest, uit hoofde en ter zaake van de 
voormelde door hen gedaane Negotie ten name van Herman Gerhard Hammacher. Pieter herroept alle 
vorige procuraties, met name die op 25 januari 1797 voor notaris J. Harmsen gepasseerd op de heer J.R. 
Laüffer te Curacao, en machtigt bij deze de heer Christiaan Wilhelm Jütting, mede op Curacao wonende, 
generaal om het huis van negotie aldaar te vertegenwoordigen. 

 
1591. [18712. 386]: 19 september 1799.  Procuratie van Pieter de Clercq, voor Hammacher en De 

Clercq, op Reimarcus Rusch & Comp. te Hamburg, om te eisen en te vorderen van de heer Heinrich 
Kleinwort aldaar. 

 
1592. [18713. 494]: 15 november 1799.  Procuratie van Pieter de Clercq jr. en Isabella Stinstra op 

haar broeder Gooitjen Simons Stinstra, wonende te Harlingen, om hun te vertegenwoordigen in de 
nalatenschap van wijlen Jacobus Braam, doctor in beide rechten, vermits het nu onlangs voorgevallen 
overlijden van vrouwe Aukje Fontein. Broer en zuster Stinstra waren de universele erfgenamen. 

 
1593. [---. 132]: 1800.    Procuratie van Antoine Moliere & Comp., Jan de Bosch 

Jeronimuszn, Jacob de Clercq & Zoon, Couderc, Brants & Comp., de boedel van Johannes Luden Hzn, op 
Christoffel en Richard Puller. 

 

 
81 Everard Cornelis Bondt was secretaris van het Comité van Financiën dat door de Provisionele Repraesentanten van het Volk van 
Amsterdam was ingesteld en op 26 februari 1795 zijn eerste zitting hield. Onder de zeven leden bevonden zich Stephanus de Clercq 
en Christiaan van Eeghen. Al op 14 juli van datzelfde jaar 1795 trad dit comité af; Bondt weigerde een beloning van ƒ 1.500 te 
aanvaarden en verklaarde zich bereid ook het nieuwe comité te blijven dienen. Een jaar later werd hij beloond met een notarisplaats, 
die de Municipaliteit voor hem besloot open te houden tot hij de vereiste leeftijd van 25 jaar had bereikt. 
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1594. [---. 205]: 1800.    Procuratie van Gerrit de Clercq voor S. & P. de Clercq, op 
Hans Jurgen Frers. 

 
1595. [18722. 155]: 5 april 1802.  Pieter de Clercq Szn. machtigt J. Boonen Graves te New York om 

het recht en interest waar te nemen en te bevorderen betreffende de goederen door hem comparant aan het 
adres van de heren John & Wm. Rodman te New York gezonden, geladen in het schip The Factor, 
kapitein Josian F. Caldwell. 

 
1596. [18722. 244]: 24 mei 1802.  Insinuatie van Pieter de Clercq Szn. aan Jan Willem Hilker, 

wonende op de Brouwersgracht bij de Herenmarkt, dat de geïnsinueerde op 5 mei l.l. van de insinuant 
heeft gekocht twee vaten tabak, waarvan de koopsom volgens rekening bedraagt: ƒ 288.11; maar tot nog 
toe heeft de geïnsinueerde de twee vaten nog niet opgehaald, noch betaald; interpelleert om dit binnen 24 
uur alsnog te doen. 

 
1597. [18723. 359]: 22 juli 1802.  Pieter de Clercq Szn. machigt J.H. Schmidt te New York om van 

John Halsley aldaar te vorderen en ontvangen hetgene deze hem comparant schuldig is. 
 
1598. [---. 452]: 1802.    Akte van conventie tussen Jacob Dutilh voor zich en als 

gemachtigde van Paulus Outmans en Pieter de Clercq Szn., als executeur in de boedel van Catharina 
Elisabeth Outmans, wed. Herman Gerhard Hammacher en Pieter de Clercq in privé. 

 
1599. [18725. 101]: 4 maart 1803.  Pieter de Clercq Szn., in naam van zijn compagnieschap 

onder de fa. Hammacher & De Clercq, als last en procuratie hebbende van Henry Crebassa en Peter 
Lukin, de laatste gemachtigde van Jan Baptiste Crebassa (wonende te Montreal, Neder-Canada) machtigt 
Johannes van Baalen, eerste klerk ter secretarie te ‘s-Gravenhage, om te verklaren dat hij comparant heeft 
verkocht en overdraagt aan Jan Ernst Ligtvoet van Leeuwen een huis en erve aan de zuidzijde van de 
Molenstraat in ‘s-Gravenhage. 

 
1600. [18726. 162]: 13 april 1803.  Stephanus de Clercq, voor fa. S. & P. de Clercq, machtigt 

Hendrik Adriaan Mouwe, solliciteur alhier, om in hun naam als eiser waar te nemen de procedure tegen 
Hendrik Christiaan Scholten alhier. 

 
1601. [18726. 297]: 15 juni 1803.  Pieter de Clercq Szn. machtigt Christiaan Sauer, wonende alhier, om 

voor de consul van de Verenigde Staten (of diens vertegenwoordiger) alhier te verschijnen om alle 
verklaringen te ondertekenen betreffende de eigendom van effecten en goederen die hij comparant voor 
zijn van negotie zal verzenden. 

 
1602. [18726. 319]: 23 juni 1803.  Pieter de Clercq Szn. machtigt de heren B. & I. Bohlen te 

Philadelphia om te vorderen en ontvangen van de heer Dan Thuun aldaar wat deze hem comparant 
schuldig is. 

 
1603. [18727. 499]: 5 september 1803.  Gerrit de Clercq, voor fa. S. & P. de Clercq, machtigt de 

heer Carl Gottfried Stavenhage te Windau, om te vorderen en ontvangen van Christof Friedrich Fischer 
aldaar hetgeen deze hen schuldig is. 

 
1604. [18727. 500]: 5 september 1803.  Comp. Gerrit de Clercq, voor fa. S. & P. de Clercq, Pieter 

de Clercq jr. alsook dertien anderen, zowel particulier als voor hun firma, en machtigen Isaac Penning jr., 
wonende te Schiedam, om hen te representeren tegen de heer David Meyer sr. en juffrouw Anna 
Schapers, echtelieden, wonende te Schiedam, en te ontvangen en vorderen wat deze de comparanten 
schuldig zijn. 

 
1605. [18727. 543]: 26 september 1803.  Pieter de Clercq Szn. machtigt George Christoph Stelling, 

mede wonende alhier, maar staand op vertrek naar Hamburg en Altona, om hem in de twee steden te 
representeren en aldaar te vorderen en ontvangen van eenieder die aan hem comparant iets schuldig is. 

 
1606. [19728. 785]: 19 december 1803.  Stephanus de Clercq, voor fa. S. & P. de Clercq, machtigt 

de heer Eildert von Tungelen sr. te Varel, om te vorderen en ontvangen van Johann Meyners te Varel 
hetgeen deze aan S. & P. de Clercq schuldig is. 
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1607. [---. 22]: 1804.    Transport van een dubbel graf, van Stephanus de Clercq en 
Gerrit Bosch als executeurs van het testament van Pieter Pzn. van Beeck. 

 
1608. [18738. 295]: 12 mei 1806.  Pieter de Clercq Szn. verklaart dat de honderd pijpen genever, 

gemerkt CM nr. 1 à 30, M nr. 1 à 30 en 101 à 140 en de drie kassen inhoudende de proeven op 27 februari 
dezer gedaan, geladen op de Maas te Rotterdam in het schip Amicitia, gevoerd door schipper J.V. 
Geistmann, gedestineerd naar New Castle en aldaar gearriveerd, evenmin ten tijden van de inschrijving, 
als bij het arrivement te New Castle en ook tegenwoordig niet het eigendom zijn -het zij geheel, of ten 
deele- van een onderdaan van of inwoonder van de Staten van Zijne Majesteit der Koning van Pruisen. 

 
1609. [18738. 353]: 9 juni 1806.   Pieter de Clercq Szn., gepatenteerd koopman, blijkens 

patent nr. 93 in dato 5 maart 1806, alhier uitgegeven, machtigt de heer Charles H. Rodbertus, thans zich 
hier bevindend, doch staand op vertrek naar New York, om te vorderen en te ontvangen uit de boedel van 
wijlen de heer C.C. Westphal, van New York, wegens alle nog openstaande zaken. 

 
1610. [18378. 354]: 9 juni 1806.   Pieter de Clercq Szn. machigt als boven om te vorderen en 

ontvangen van John Cazenove82 te New York alle goederen, penningen, effecten als deze hem comparant 
schuldig is. 

 
1611. [18740. 586.]: 17 oktober 1806.  Comp. Cornelia de Clercq, wed. Abraham Fock, voor haar 

firma van Claas van Loenen, onder welk zij de steenkoperij alhier exerceert en als steenkoper 
gepatenteerd is, blijkens akte van patent nr. 2209 in dato 31 maart 1806 alhier uitgegeven; zij ..??...? een 
generale procuratie op Hendrik Franken, mede wonende alhier, om haar firma te representeren, etc. 

 
1612. [18740. 649]: 25 november 1806.  Stephanus de Clercq, koopman alhier, gepatenteerd blijkens 

akte van patent nr. 58 in dato 5 maart 1806, voor en in naam van zijn huis S. & P. de Clercq, machtigt 
Jacob Walraven, procureur alhier, om alle rechtzaken van het huis, nu en in de toekomst, waar te nemen. 

 
1613. [18741. 45]: 29 januari 1807.  Pieter de Clercq Szn. verklaart, voor de voldoening van alle 

zodanige penningen als hij, als koopman, wegens den impost, met de verhoging op buitelandse 
brandewijnen, gedistilleerde wateren, rum, arak en likeuren, ingevolge zekere ordonnantiën, verschuldigd 
moge zijn, niet alleen te verbinden zijn persoon en goederen, maar zich ook specialijk te onderwerpen aan 
een zekere ‘parate executie’, alsook aan de indicatoire van de Raad van Financiën in het Departement 
Holland. 

 
1614. [18745. 18]: 11 januari 1808.  Gerrit de Clercq, voor zijn firma S. & P. de Clercq, 

machtigt de heer Carl Gottfried Stavenhagen te Windau om het recht en interest van zijn huis waar te 
nemen vs. mejuffrouw de weduwe Christoffel Friedrich Fischer te Windau, inzake wat deze nog aan het 
huis uitstaande heeft. 

 
1615. [18745. 81]: 25 februari 1808.  Inventaris van de nalatenschap van Pieter de Clercq Pzn., 

gewoond hebbende en op 20 november 1807 overleden zijnde binnen deze stad op de Keizersgracht bij de 
Remonstrantse kerk; imboedel mitsgaders klederen en lijftoebehoorten betreft, volgens op - en aangeving 
van Catharina Peterse, als derde meid bij den overledenen gediend hebbende en als nog ten sterfhuize 
woonachtig, en voor zoveel al het overige op de inventaris gebracht, volgens op- en aangeving van de 
heer Barend Broos, als boekhouder van de overledenen gefungeerd hebbende en mede hier woonachtig 
(68 pp.) 

 Hoofdstukken: ‘Op de bovenste zolder’,’Op de Achtervliering’, ‘In ‘t Portaal’, ‘Op de Onderste Zolder’, 
‘Op de Meidenkamer’, ‘Op de Boekenkamer’, ‘Op het Kamertje daarnaast’,’In’t Portaal’, ‘Op de 
Voorkamer’, ‘Op de Middelkamer’, ‘Op het Agterkamertje’, ‘Op de Zaal, ‘In het Provisiekamertje’, ‘In 
de Binnenkamer’, ‘In de Zijkamer’, ‘In de Gang’, ‘In de Benedengang’, ‘In het Tuinkamertje’, ‘In de 
Keuken en in de Kelder’, ‘Tafel en Bed Linnen etc.’ (op de onderste zolder, in het portaal, op de 
voorkamer, op de middelkamer, op het achterkamertje, in de gang en in het tuinhuis, in gebruik en in de 
was), ‘Vrouwe kleederen en Lijfstoebehoorten’ (op de onderste zolder, op de voorkamer, op de 
middelkamer, op het achterkamertje, in de was), ‘Manskleederen en Lijfstoebehoorten’, ‘In de Stal’ (o.m. 
een koets van vieren, een koets coupé, en toewagen op veren, een toeslee, een platte slee, een Poolsche 
arreslee, twee zwarte merriepaarden), ‘Op de Hooizolder’. 

 
82John Cazenove ( - ) was waarschijnlijk een zoon van Theophile Cazenove, de hoofdagent van de Holland Land Company in 
Philidelphia van 1789 tot 1799. 
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 ‘Op de Hofstede Vredelust in ‘t Gein’: 
 ‘In de Herenhuizing:’ ‘Op de Zolder’, ‘Op ‘t Kamertje op de Zolder’, ‘Op ‘t boven Agtkant’, ‘Op de 

Agterkamer’, ‘Op de Billardkamer’, ‘Op ‘t Portaal’, ‘Op de Voorkamer’, ‘Op ‘t Boekenkamertje’, ‘Op de 
andere Voorkamer’, ‘Op ‘t Provisie kamertje’, ‘In ‘t Kamertje daarover’, ‘In ‘t beneden Agtkant’, ‘In de 
Slaapkamer van den overleedenen’, ‘In de kleine Zijkamer’, ‘In de groote Zijkamer’, ‘In de Gang’, ‘In de 
Keuken en in ‘t Vatenhok’, ‘In de Kelder’ 

 ‘In de Stal’ (o.m. een zwart merriepaard, een chais, een chaistuig, een stortkar en een kratwagen), ‘De 
Broeijerij, Tuinbanken, Tuingereedschappen en Cieraden, Eenig Land en Watergevogelte, waaromtrent 
gerefereerd wordt tot de Notitie, daarna te formeren, en ‘t welk dus alhier alleen gebracht wordt per 
memorie’ (dit ontbreekt),  

 ‘Vaste Goedere en Effecten’, waaronder genoemd worden: 
 - ‘huis en erve, staande en gelegen op de Keizersgracht, westzijde, bij de Remonstrantsche kerk, elfde 

huis van de Prinsenstraat, Wijk 47, Nr. 4035, thans gemerkt D 13, G 12, Nr. 447. (laatst opgedragen 29 
april 1755) 

 - Een stal, koetshuis en erve, genaamd De Wagenschuur, door wijlen heer Pieter de Clercq, getrouwd met 
Sara van Leuvenig, in het jaar 1753 gebouwd op het erf van een huis met een vrije gang daarneven, 
staande op de Prinsengracht, oostzijde, derde huis bezuiden de gewezen brouwerij De drie Schulpen’, 
Wijk 47, Nr. 4059, gemerkt D 13, G 18, Nr. 401 (laatste keer opgedragen 2 augustus 1752). De zolders 
daarvan zijn geheel of ten deelde verhuurd. 

 - een pakhuis met zijn erve, staande en liggende binnen deze stad op Uilenburg in de Agterstraat, 
zuidzijde, aan ‘t eind bij Raapenburg, genaamd ‘t Slot Riga, get. Nr. 2, Wijk 15, Nr. 5732, gemerkt D 4, G 
23, Nr. 56. (laatste opdracht 8 mei 1738, ten behoeve van Pieter de Clercq). 

 - hofstede met zijn huizinge, stalling, boerenhuis, landerijen, bepootingen en beplantingen, genaamd 
Vredelust (laatste opdracht, zijnde brief van donatie 15 october 1743) 

 - grafsteden in de Gereformeerde Nieuwe Kerk, letter G Nr. 10 en ald. letter I, Nr. 66, beiden ten name 
van Pieter de Clercq 

 - grafstede in de kerk tot Monnikendam, staande ten name van Maria Bruyn, onder Nr. 17, het tiende 
graf, doch waarvan geene bewijzen van eigendom gevonden zijn. 

 
1616. [18745. 115]: 19 maart 1808.   Stephanus de Clercq, Jacob van Oosterwijk Bruyn 

en Pieter van Eeghen, executeurs van het testament van wijlen Pieter de Clercq sr., machtigen Jacobus 
Jarman, mede wonende alhier, om te verschijnen voor schepenen en in hun naam te verklaren dat zij op 7 
maart l.l. in publieke veiling verkocht hebben en bij deze transporteren (vgl. voorgaande akte): 
- aan de heer Henricus van Wyck, wonende alhier: huis en erve op Keizersgracht (ƒ 19.100) 
- aan de heer Hermann Rahusen: stal, koetshuis en erve genaamd De Wagenschuur, op de Prinsengracht 

(ƒ 10.400) 
- aan de heer Theodorus Gink, wonende alhier: het pakhuis Slot Riga (ƒ 3.750) 
 

1617. [18745. 140]: 31 maart 1808.   Pieter de Clercq Szn. machtigt de heer W.I. van 
Enschut, woonachtig te Arnhem, om in zijn naam, ingevolge de resolutie van Z.E. de Minister van 
Finaciën van Z.M. de Koning van Holland van 4 februari l.l., aan de adjudant d’Harvant betaling te 
vorderen van de twee door hem in benaadering aangeslagen kisten van Samet of Fluweelband, naar de 
aangegeven waarde van ƒ 1.000 met een zesde verhooging vandien, na aftrek alleen van een 
proportioneel gedeelte voor de vier stukjes die bij opening minder zijn bevonden dan op het paspoort 
vermeld staan, etc.  

 
1618. [18745. 141]: 31 maart 1808.   Akte van decharge Pieter de Clercq Szn. ten 

behoeve van de boedel en erfgenamen van Jacob Dutilh. 
 
1619. [18746. 146]: 4 april 1808.  Stephanus de Clercq, Jacob van Oosterwijk Bruyn en Pieter van 

Eeghen, executeurs testamentair van wijlen Pieter de Clercq sr., machtigen Hermanus de Vries, wonende 
te Weesp, om namens hun te compareren voor schout en schepenen van Weespercarspel en te verklaren 
dat zij uit de hand hebben verkocht aan Isabella Stinstra, weduwe Pieter de Clercq jr. en bij die 
gelegenheid te transporteren: de hofstede Vredelust, met alle ap- en dependentiën, alle tuinmans-, 
timmermans- en stalgereedschappen, broeiramen, lessenaars, banken, potten, broeiaarde, mest, erwten- 
rijst- en bonenstaken, het pluim- en watergevogelte in de menagerie en wat dies meer zij; dit alles voor de 
som van ƒ 18.105. 
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1620. [18746. 192]: 13 mei 1808.   Provisionele scheiding nalatenschap Pieter de Clercq sr.: 
effecten, penningen en goederen, onder zijn kleinkinderen Maria de Clercq x Gijsbert de Clercq en Anna 
en Pieter de Clercq, beide minderjarig en ongehuwd. (26 pp.) 

 

Waarde:  Effecten:    146.729.14.-- 
Goederen:            720.--.-- 
Contante penningen:     65.550.02.-- 
     ========== 
  ƒ  213.000.--.-- 

 

 Elk van de kleinkinderen krijgt derhalve ƒ 71.000. Onder de effecten die Maria de Clercq zijn toebedeeld 
bevinden zich twee aandelen in eene negotie tot instandhouding en voortzetting van een katoendrukkerij 
geleegen aan de zuidzijde van de Overtoomsche weg, genaamd Overtooms Welvaren, onder administratie 
van de Heeren Abraham Feitama en David van Heyst alhier, voor ieder van welke aandelen is 
gefourneerd duizend guldens, beide staande ten name van de Wel.Ed. Heer Pieter de Clercq, gedateert 
primo januari 1801, Nr. 38 en 39, met de coupons de faveur à 120% à ƒ 2.400 

 
1621. [18746. 212]: 23 en 24 mei 1808.   Transport ten behoeve van Isabella Stinstra, wed. 

Pieter de Clercq jr., van twee graven in de Gereformeerde Nieuwe Kerk, beide staande op van wijlen 
Pieter de Clercq sr., de een onder letter G., nr. 110, de ander onder letter I, nr. 66, onder voorwaarde dat 
de twee graven tot 25 november 1832 zullen moeten blijven zonder geruimd te worden. 

 
1622. [18746. 266 + 267]: 23 juni 1808.   Jacob de Clercq, wonend aan de Overtoomse weg 

onder Nieuwer Amstel, als gemachtigde van de heren Willem Pluym, Pieter Ris, Isaac Messchaert en 
Claas Messchaert, (eerstgenoemde wonende te Haarlem, de drie laatstgenoemden te Hoorn, in kwaliteit 
als administrateurs van de Liefde Cassa, in het jaar 1755 alhier onder administratie van Joannes Deknatel 
en Willem Willink opgericht) transporteert ten behoeve van Barend Jan Wegman, wonende alhier, 
verschillende obligaties. 

 
1623. [18747. 284]: 2 juli 1808.   Isabella Stinstra, wed. Pieter de Clercq jr., herroept haar 

vroegere benoemingen van executeurs van haar testament en benoemt daartoe bij deze Stephanus de 
Clercq, Gerrit de Clercq en Gijsbert de Clercq. 

 
1624. [18747. 334]: 2 augustus 1808.  Pieter de Clercq Szn. machtigt de heer C.F. Fabricius, 

koopman te Stockholm, in kwestie als hieronder beschreven. 
 
1625. [18748. 499]: 10 november 1808.  Pieter de Clercq Szn., koopman alhier gepatenteerd blijkens 

Patent Nr. 1 in dato 1 januari 1808, machtigt de heren Batard, Sampson en Sharp, kooplieden te Londen, 
om zijn recht en interest waar te nemen vs. de heren J. Jepson Oddijs & Co., voorheen kooplieden te 
Kopenhagen, doch nu te Stockholm geëtabliseerd of waar zij thans geëtablisseerd zijn of zich bevinden 
mogen, inzake een wisselprotest. 

 
1626. [18749. 38]: 27 januari 1809.  Gijsbert de Clercq en zijn echtgenote Maria de Clercq, 

erfgename van wijlen Pieter de Clercq jr., renunciëren haar recht en aanspraak op het huis en erve, 
staande op de Keizersgracht, oostzijde, vijfde huis bezuiden het hoekhuis van de Leliegracht, getekend 
D.13 G.21, Nr. 312, door haar comparantes moeder, als executrice van het mutueel testament dd. 9 
december 1782 voor notaris C. Hottentot de Groot gepasseerd, uit de hand verkocht en getransporteerd 
aan Jan van Heukelom Fransz, etc. 

 
1627. [18749. 138]: 28 maart 1809.  Stephanus de Clercq, met Johannes Teyler benoemd tot 

administrateurs en voogden van de minderjarige erfgenamen van wijlen Grietje Jacobs Mosselman, wed. 
Jurriaen Theunisz (not. P.C. Nahuys, d.d. 27 november 1792), benoemt in plaats van wijlen Johannes 
Teyler zijn zoon Gerrit de Clercq. 

 
1628. [18749. 140]: 30 maart 1809.  Verdere scheiding van de nalatenschap van Pieter de Clercq 

sr. (22 pp.). Verdeeld wordt ƒ 138.000. 
 
1629. [18751. 343]: 6 juli 1809.   Akte van executeurschap en voogdij Cornelia de Clercq, 

wed. Abraham Fock. Executeurs en voogden: schoonzoon Pieter Bel, zoon Jacob Fock. Toeziend voogd: 
kleinzoon Abraham van Eeghen. 
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1630. [18751. 140]: 14, 17 en 18 juli 1809. Akte van scheiding Pieter de Clercq Pzn. Te verdelen 
kapitaal: ƒ 116.837,40. 

 
1631. [18751. 361]: 1809.   Pieter de Clercq Pzn. († 27 juni 1808): scheiding van de 

erfportie in de nalatenschap van zijn grootvader Pieter de Clercq sr. Met ingevoegd: Rekening van 
Ontvangst en Uitgaven gedaan door Stephanus de Clercq, Jacob van Oosterwijk Bruyn en Pieter van 
Eeghen, als voogden over wijlen jongeheer Pieter de Clercq. 

 
1632. [---. 180]: 22 maart 1810.   Procuratie Cornelia de Clercq, wed. Abraham Fock, op 

Jacob Fock. 
 
1633. [18754. 240]: 26 april 1810.  Aanstelling van Gijsbert de Clercq tot voogd en 

administrateur over de minderjarige erfgenamen van Pieter de Clercq jr., Anna de Clercq. 
 
1634. [---. 606]: 14 november 1810.  Procuratie Cornelia de Clercq, wed. Abraham Fock, op 

Jacob Fock. 
 
1635. [---. 228]: 30 september 1811.  Gerrit de Clercq, Walrave van Heukelom, Jacob Fock en 

Jacobus de Neufville, diakenen van de Mennonieten, machtigen Pieter Johannes van Leuvenig, Abraham 
Verhamme, Cornelis Hartsen, Jan Ananias Willink en Willem Bruyn, regenten van het weeshuis. 

 
1636. [---. 259]: 25 november 1811.  Akte van kwitantie:  Anna de Clercq, geassisteerd door haar 

echtgenoot Mr. Jean Brand, op de executeurs van de nalatenschappen van haar grootvader Pieter de 
Clercq en haar broer Pieter de Clercq. 

 
1637. [---. 367]: 31 december 1811.  Akte van kwitantie: Isabella Stinstra, weduwe van Pieter de 

Clercq jr., Maria de Clercq en Anna de Clercq; voor wat er nog resteert in de nalatenschap van Pieter de 
Clercq. 

 
1638. [---. 287]: 30 juli 1812.   Gerrit de Clercq: ‘cahiers des charges: fondé des pouvoirs 

de Cornelis Waterhond Eleveld de Zutphen pour la mise en vente de biens immeubles’. 
 
1639. [---. 293]: 4 augustus 1812.  Procuratie van Maria de Vos, echtgenote van Gerrit de Clercq, en 

Jacob de Vos Wzn. op Willem van de Velde. 
 
1640. [---. 304]: 10 augustus 1812.  Proces verbaal Gerrit de Clercq: ‘fondé des pouvoirs de 

Cornelis Waterhond Eleveld de Zutphen de la vent d’une maison et son terrain lise de cette ville sur le 
Bikkers Eiland’.  

 
1641. [---. 305]: 10 augustus 1812.  Idem; betreffende nog een huis op het Bickerseiland 
 
1642. [---. 306]: 10 augustus 1812.  Idem; huis in de laatste Tuindwarsstraat. 
 
1643. [---. 369]: 29 september 1812.  Stephanus de Clercq, Pieter van Eeghen en Gijsbert de 

Clercq als executeurs testamentair van Anna de Clercq machtigen Isaac Hutte Bouwer en Charles Henry 
de la Lande. 

 
1644. [---. 411-413]: 23 oktober 1812.  Kwitanties m.b.t verkoop van de huizen als hierboven 

beschreven. 
 
1645. [---. 500]: 21 december 1814.  Gerrit de Clercq en Jan Ananias Willink, als 

commissarissen van het fonds ten behoeve van weduwen van leraren onder de Doopsgezinden, machtigen 
Pieter Nicolaas Jut van Amsterdam, tot afschrijving van kapitalen op het grootboek van de commissie. 

 
1646. [---. 182]: 12 mei 1815.   Maria de Vos, geassisteerd door haar echtgenoot Gerrit de 

Clercq, en vele anderen van de families De Vos, Van der Vliet, De Lanoy, Van der Mersch, Westendorp, 
Voombergh, e.a. machtigen Jan Westendorp, Pieter van der Mersch en Cornelis Isaac van der Vliet. 

 
1647. [18767. 244]: 7 mei 1816.   Comp. Mr. Jean Brand, advocaat, wonend aan de 

Keizersgracht, tussen de Leidse- en Spiegelstraten, als erfgenaam van Anna de Clercq en voogd over 
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Isabella Brand en Bartholomée Hermanna Brand; geeft te kennen dat de nalatenschap van wijlen zijn 
schoonvader Pieter de Clercq jr. heeft bedragen ƒ 108.000 en mitsdien de heer comparants overleden 
echtgenote daarin gecompeteerd hebbende legitieme portie bedragen heeft ƒ 12.000 ; bekent voorts dat hij 
daarvan voldaan is geworden, met de somme, door haar onmiddelijk na hun huwelijk ontvangen som 
(kwitantie notaris B.A. van Houten, d.d. 24 december 1811). 

 
1648. [18767. 245]: 7 mei 1816.   Akte van kwitantie van Jean Brand als boven: uitbetaling 

door Isabella Stinstra van de legitieme portie uit de nalatenschap van Pieter de Clercq Pzn., de overleden 
broeder van wijlen zijn echtgenote Anna de Clercq. 

 
1649. [18767. 246]: 7 mei 1816.   Declaratie van Maria de Clercq, geassisteerd door haar 

echtgenoot Gijsbert de Clercq, aan haar moeder Isabella Stinstra; als [---. 244]. 
 
1650. [18767. 247]: 7 mei 1816.   Akte van kwitantie: uitbetaling door Isabella Stinstra aan 

haar dochter Maria de Clercq de legitieme portie uit de nalatenschap van Pieter de Clercq Pzn.  
als [---. 245]. 

 
1651. [18767. 255]: 9 mei 1816.   Isabella Stinstra, wed. Pieter de Clercq jr., machtigt Gijsbert 

de Clercq om in haar naam de buitenplaatsen Vredelust en Beek en Hoff te verkopen. 
 
1652. [18767. 273]: 17 mei 1816.  Veilconditie Gijsbert de Clercq, als gemachtigde van Isabella 

Stinstra, wed. Pieter de Clercq, van de publieke veiling van de buitenplaatsen Vredelust en Beek en Hoff, 
beide aan het Gein gelegen. Als bijlage een Lijst der bewijzen van eigendom van de twee hofsteden. 

 
1653. [18767. 277]: 20 mei 1816.  Proces verbaal: Gijsbert de Clercq, als gemachtigde van Isabella 

Stinstra, veilt de buitenplaats Vredelust. Hoogste bieder:  Nicolaas van Soomeren, makelaar op de 
Keizersgracht te Amsterdam, ter somme van ƒ 15.900. Daarna boven het gebodene nog eens gevraagd ƒ 
20.000, welke som bij afslag vermindert tot ƒ 100, waarop de heer verkoper verklaarde het voorschreven 
perceel tot geen mindere prijs te willen verkoopen, en het alzoo hetzelve op - en voor zijne principale te 
behouden; waardoor dan ook de aan de hoogste bieder gedane provisionele adjucatie is komen te 
vervallen. 

 
1654. [18767. 278]: 20 mei 1816.  Gijsbert de Clercq in kwaliteit voornoemd: proces verbaal van 

veiling en toewijzing van een buitenplaats genaamd Beek en Hoff met deszelfs heerenhuizinge, 
tuinmanswooning en verdere getimmerten daarop staende, met styger en schuitenhuis, mitsgaders 
bepoting en beplanting en het geen daarin aard en nagelvast is, groot omtrent 2 morgen [...], liggende 
aan de westzijde van het Geijn onder Weesperkarspel aan Jan Kitzelaar, ontvanger der tollen aan het 
Weespertolhok, en Arent Kroes, smidsbaas, op de Herengracht te Weesp woonachtig, voor ƒ 3.200. 

 
1655. [18767. 305]: 6 juni 1816.   Gijsbert de Clercq in kwaliteit voornoemd: kwitantie inzake 

veiling als hierboven beschreven. 
 
1656. [18768. 392]: 5 augustus 1816.  Akte van kwitantie en decharge: Jacob de Vos Wzn voor 

zichzelf en als gemachtigde van de andere erfgenamen van wijlen Anna Kox, weduwe van Geerling 
Kops, waaronder Jacob de Vos Wzn., Maria de Vos, huisvrouw van Gerrit de Clercq, en Catharina de 
Clercq, huisvrouw van Pieter de Clercq, fabrykant, met haar woonachtig te Haarlem; Maria de Vos, 
Jacob de Vos Wzn. en Catharina de Vos zijn ieder erfgenaam voor 1/180ste part. De gehele zuivere 
nalatenschap bedraagt ƒ 317.240.16.8  (inventaris d.d. 19 augustus 1812). 

 
1657. [---. 174]: 21 april 1817.   Walrave van Heukelom benoemt zijn zwager Cornelis Isaac 

van der Vliet aan tot voogd over de kinderen die hij had bij Joanna de Clercq. 
 
1658. [18769. 362]: 8 oktober 1817.  Akte van surrogatie: Stephanus de Clercq, als executeur 

testamentair in de boedel van Gerrit Piers, echtgenoot van Sara Boekhoff, stelt Pieter van Eeghen Czn. 
aan als executeur in zijn plaats. 

 
1659. [18769. 430]: 10 december 1817.  Inventaris nalatenschap Gerrit de Clercq, wonende op de 

Keizersgracht bij de Herenstraat, Nr. 358 (tegenwoordig nr. 77?). Willem de Clercq, woonachtig op dit 
adres, is toeziend voogd over zijn minderjarige broer en zusters. 
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 De verschillende hoofdstukken zijn: ‘Op de bovenste Zolder’, ‘Op de Strijkkamer’, ‘Op de Leerkamer’ 
(o.m. een pianoforte en twee globes), ‘Op de kleine Voorkamer’, ‘Op de Groote Voorkamer’, ‘Op de 
Achtermiddelkamer’, ‘Op de Overloop’, ‘Op de Meidenkamer’, ‘Op de Provisiekamer’, ‘In een vaste kast 
in het Portaal’, ‘Op het Boekenkamertje’, ‘Op de Logeerkamer’, ‘In de Zijkamer’, ‘Op het Kantoor’, ‘In 
de Gangen en Portalen’, ‘Op de Zaal’, ‘In de Eetkamer’ (hier nog een pianoforte, van Van der Does), ‘In 
de Keuken’, ‘In de Kelder’, ‘Voorts’, ‘Zilverwerk’, ‘Sieraden van de Vrouw Rendante’, ‘Effecten, 
Penningen en Papieren’. 

 In het laatste hoofdstuk worden genoemd:   
 - Eenige bewijzen van eigendom van de Grond van een Buitenplaatsje genaamd Vaartzigt, gelegen in de 

Olieslagerslaan aan de Leydsche trekvaart, binnen de vrijdom der stad Haarlem, verhuurd aan Charles 
Changuion, eigenaar van den opstal, voor ƒ 65.16 in het jaar (gekomen via grootouders Willem de Vos 
en Elizabeth Kops uit de erfenis van mej. Elizabeth Barnaart). 

 - Onderhandse akte van compagnieschap (gequoteerd Nr. 1 en door notaris Bondt geparapheerd op 2 
februari 1809, geteekend door den Heer Stephanus de Clercq en de heer Gerrit de Clercq, wegens de 
zaken onder de firma van S. & P. de Clercq, waarin, volgens het contract, participeerende de heer 
Stephanus de Clercq, voor een derde part en de heer Gerrit de Clercq, ofwel vermits zijn overlijden zijn 
boedel en erfgenamen, voor twee derde parten en welke compagnieschap, blijkens hetzelfde contract, is 
geëxpireerd met den 31 januari laatstleden [..]. 

 
1660. [---. 266]: 29 juli 1818.   Huwelijkse voorwaarden Willem de Clercq en Caroline 

Charlotte Boissevain. 
 
1661. [18770. 389]: 2 november 1818.  Contract van verkoop: Stephanus de Clercq en Maria Bosch 

verkopen bij deze:  
 1) aan Mr. Anthony Hendrik van den Bergh van Lexmond83, raad van Amsterdam, wonende op de 

Keizersgracht bij de Vijzelstraat, nr. 712: de tot de hofstede Rupelmonde behoord hebbende landerijen, 
groot 18 morgen, voetstoots gelegen onder Loenen bij de Nieuwersluis, strekkende ten dele van de dijk of 
Nieuwe Straatweg, en overigens van het beplante overstuk van de hofstede Rupelmonde af, tot achter aan 
de Hollandsche Wetering of Molenvliet, belend ten zuiden gedeeltelijk het beplante overstuk van dezelfde 
hofstede, en verder de Hobbelaan, ten westen de Hollandsche Wetering of Molenvliet, ten oosten het 
meergemelde beplante overstuk en de dijk of Nieuwe Straatweg, en ten noorden de vanouds genaamde 
Nieuwe weg of de gemeenelandssingel van de batterijen van de Nieuwersluis en de heer Jan van Veeren  
(voor ƒ 10.000), en  

 2) aan Johann Henrich Spaarenberg (zich schrijvende Hendrik Spaarenberg), meester metselaar, 
woonachtig te Loenen a/d Vecht, in de Herenstraat nr. 82: de hofstede Rupelmonde, met derzelver 
herenhuizing, stalling, koetshuis, tuinmanswoning, tuinhuis en verdere getimmerten, bepotingen en 
beplantingen, groot 6 morgen voetstoots, gelegen onder Loenen, bij de Nieuwersluis, daar de heren-
huizing op staat, tussen de rivier de Vecht en de dijk of Nieuwer Straatweg, belend ten zuiden de heer 
Dirk Hendrik Bosboom, thans heer van Troostwijk, en strekkende het overstuk van de dijk of Nieuwe 
Straatweg af tot aan het voormelde aan de heer van den Bergh verkochte land, belend ten zuiden de 
Hobbelaan, ten westen en noorden het voormelde aan de heer van den Bergh verkochte land en ten oosten 
de dijk of Nieuwe Straatweg (voor ƒ 14.000). 

 
1662. [18771. 64]: 9/10 maart 1819.  Inventaris inboedel Herengracht Nr. 366 (tegenwoordig 94) 

van Stephanus de Clercq  (22 pp., plus twee machtigingen van Maria de Clercq en Herman Rahusen 
ingebonden). Boedelbeschrijving kent de volgende hoofdstukken: ‘Zolder’, ‘Mangelzolder’, ‘Eene 
Achterkamer’, ‘Kamer daarnaast’, ‘Voorkamer’, ‘Kamertje daarnaast’, ‘Portaal’, ‘Achterzolder’, 
‘Logeerkamer’, ‘Dienstbodenkamers’, ‘Provisiekamers’, ‘Zijkamer’, ‘Binnenkamer’, ‘Dessertkamertje’, 
‘Gang en Portalen’, ‘De Zaal’, ‘Keuken’, ‘Kelders’, ‘Tuinhuis’, ‘Kleederen en Lijfstoebehooren, 
Zilverwerk, Goud, Galanteriën, enz.’, ‘Sieraden van de Vrouw Rendante’, ‘voorts Rijtuigen, Tuigen en 
Stalgereedschappen in de Stal in de Langestraat bij de Brouwersgracht’. 

 
 Meer specifiek: 

Op eene Achterkamer: 
 

Linnen glasgordijn 4,- 
Zes stoelen met trypten zittingen, vloerkleed en een karpet 30,- 

 
83 Anthony Hendrik van den Berg van Lexmond was van 1804 tot na 1836 eigenaar van de mooie, nog bestaande buitenplaats ‘Over 
Holland’, dichtbij Rupelmonde gelegen. Bovendien was hij van 1812 tot 1815 nog eigenaar van de plaats ‘Boomrijk’ bij Breukelen, 
dat tot 1810 in het bezit was van Cecilia de Clercq, wed. Willem Stinstra. 
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Maghonyhouten ladetafel en dito gemakkoffertje met tinnen pot 30,- 
Ziekenstoel en een toilettafel 20,- 
Vuurhaard en een zetschoorsteen, met koper gemonteerd 18,- 
Ledekant met groen behangsel 25,- 
Bed, met twee peluwen, vier kussens en twee lendekussentjes 170,- 
Twee paardeharen matrassen, twee wollen en een chitse deken 70,- 
Glad eikehouten linnenkast 60,- 

met daarin grote hoeveelheid lakens, kussenslopen, handdoeken, servetten, 
manshemden, halve hemden, boordmouwen, batiste stroppen, Engelse hemden, 
dassen, kousen, slaapmutsen, zakdoeken, borstrokken, e.d. 

 
Op de Zaal 

 

Drie linnen glasgordijnen, vier overgordijnen 30,- 
Maghonyhouten tafel en uithaaltafel met wasdoek 25,- 
Eikenhouten tafel, met aantseekblaaden, een turfmand en ijzeren 

schoorsteen, met dito bak en tang 80,- 
Theestoof, maghonyhouten speeltafel en zes stooven 10,- 
Gemakkoffer 12,- 
Dertien maghonyhouten stoelen met zwarte trypten zittingen 130,- 
Maghonyhouten buffettafel 60,- 
dito secretaire 80,- 
Smirnasch vloertapijt en twee karpetten 120,- 
Pendule onder glazen stolp, twee bloemenvazen onder dito  

en twee schoorsteenornamenten 170,- 
 

In de stal (ondermeer): 
 

Een gebombeerde koets voor vier persoonen 1000,- 
Een dito fransche toewagen 500,- 
Een toeslede 100,- 

 
 N.B. De kleren en lijfstoebehoren van Stephanus de Clercq zelf ontbreken grotendeels in de inventaris en 

zullen derhalve al verdeeld zijn onder de kinderen, waarschijnlijk ook met enige andere goederen uit de 
inboedel. 

 
1663. [18772. 80]: 6 april 1820.   Akte van cautie: Pieter de Clercq, wonende op de 

Herengracht bij de Warmoesgracht, Nr. 209, verklaart onder expresse afstand van het voorrecht van 
uitwinning en van alle andere beneficiën en exeptiën welke de heer Comparant hiertegen zoude kunnen te 
stade komen, zich ten behoeve van het Rijk te stellen tot borg en principalen debiteur voor de heren S. & 
P. de Clercq, kooplieden alhier, kantoor houdende op de Keizersgracht, Nr. 358, voor de voldoening van 
zoodanige impost als dezelve heren S. & P. de Clercq, ingevolge de beide wetten van 21 mei 1819, 
waarbij de koffy en suiker binnen het Rijk gebruikt, behalve de gewone inkomende en uitgaande rechten 
aan eene belasting op de consumptie worden onderworpen, zoude kunnen verschuldigd zijn voor de koffy 
en suiker reeds hebbende en nog te verkrijgen in entrepôt fictief, etc. 

  
1664. [18772. 114]: 9 mei 1820.   Inventaris van de nalatenschap van Maria Bosch, wed. 

Stephanus de Clercq. Erfgenamen verklaren dat alle meubelen en andere goederen, zoals beschreven in de 
inventaris opgemaakt op 9 en 10 maart 1819, na het overlijden van Stephanus de Clercq, nog aanwezig 
zijn en niet vermeerderd of verminderd, afgezien van de gebombeerde koets voor vier personen, zich nu 
bevindend in stal van Hermann Rahusen, op de Prinsengracht bij de Prinsenstraat. Verder ondermeer 
genoemd: 

 - een aantal woon- en pakhuizen,  
 - een graf in de Noorderkerk, in de middelkerk nr. 85, t.n.v. Stephanus de Clercq 
 - aandelen in verschillende plantages in Suriname 
 - aandelen in de negotiatie op landen in Amerika, onder directie van Stadnitski & Van Heukelom 
 - twee scheepsparten, te weten: 
   1/16e part in het schip De Pieter, onder directie van Jacob de Clercq & Zoon 
    1/16e part in het schip De Jacob, onder directie als voren. 
 
1665. [18772. 115]: 9 mei 1820.   Comp. Pieter van Eeghen, als voogd over de Christiaan 

Pieter van Eeghen, zijn nog minderjarige zoon, bij Maria Rahusen verwekt (zij een dochter van Herman 
Rahusen en Sara de Clercq); machtigt Walrave van Heukelom om alle onroerende goederen te verkopen 
die zijn nagelaten door wijlen Stephanus de Clercq en diens weduwe Maria Bosch. 
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1666. [18772. 149]: 14 juni 1820.  Procuratie van de erfgenamen van Maria Bosch op Walrave van 

Heukelom, als boven: om te verkopen alle goederen, nagelaten door zowel de heer Stephanus de Clercq 
als door zijn weduwe Maria Bosch. 

 
1667. [18772. 162]: 28 juni 1820.  Veilconditie Walrave van Heukelom voor zichzelf als voor de 

andere erfgenamen van Maria Bosch. Betreft zes percelen (vgl. [18772, 170 t/m 175]) 
-  huis en erve aan de Herengracht, wijk 46, Nr. 3795. 
- huis en erve te Amsterdam gelegen aan de Haarlemmerstraat of Haarlemmerdijk, tussen binnen 

Brouwersstraat en Heremarkt, wijk 32, Nr. 5778 (op 6 februari 1773 opgedragen aan Stephanus de 
Clercq, die het heeft vergroot met een stuk erf liggende achter een huis in de binnen Brouwersstraat, aan 
hem opgedragen 17 maart 1772). 

- huis en erve aan de Nes, zuidwesterhoek van de St. Pieterspoort, wijk 8, Nr. 2157 (opgedragen 20 maart 
1777). 

- huis en erve in de St. Pieterspoort, het eerste achter het hoekhuis van de Nes, wijk 8, Nr. 2158 
(opgedragen 24 november 1784). 

- pakhuis De Zwarte Bijl, benevens twee woonhuizen of woningen derzelver erven, gelegen op het 
Hekveld op de hoek van en in de Zwarte Bijlsteeg, wijk 17, Nr. 1601 (opgedragen 1 november 1758 aan 
Gerrit Bosch en bij onderhandse akte van provisionele scheiding van diens nalatenschap op 14 
november 1798 toegescheiden aan Maria Bosch, echtgenote van Stephanus de Clercq). 

- pakhuis De Zeeridder, staande aan de oostzijde van de Suikerbakkersgang, wijk 15, Nr. 5482 (op 6 
december 1731 opgedragen aan Pieter de Clercq en bij akte van provisionele scheiding van de 
nalatenschap van Sara van Leuvenig (not. H. de Wolff jr., d.d. 2 juni 1766) aan Stephanus de Clercq 
toegescheiden). 

 
1668. [18772. 164]: 29 juni 1820.  Procuratie van Pieter de Clercq Szn. op Walrave van Heukelom, als 

boven. 
 
1669. [18772. 170]: 3 juli 1820.   Walrave van Heukelom in kwaliteit voornoemd: proces 

verbaal van de verkoop van huis en erf aan de Herengracht, wijk 46, Nr. 3795, door de erfgenamen van 
Maria Bosch, wed. Stephanus de Clercq, aan Mr. Gerard Abraham van de Ende van Hillegom. (voor ƒ 
15.600). 

 
1670. [18772. 171]: 3 juli 1820.   Walrave van Heukelom in kwaliteit voornoemd: proces 

verbaal van de verkoop van huis en erve op de Haarlemmerdijk te Amsterdam, wijk 32, Nr. 5778, voor ƒ 
7.050 aan Coerdt Sessen van Amsterdam. 

 
1671. [18772. 172]: 3 juli 1820.   Walrave van Heukelom in kwaliteit voornoemd: proces 

verbaal van de verkoop van huis en erve in de Nes, wijk 8, Nr. 2157, voor ƒ 3.600, aan Bernardus 
Mittendorff van Amsterdam. 

 
1672. [18772. 173]: 3 juli 1820.   Walrave van Heukelom in kwaliteit voornoemd: proces 

verbaal van de verkoop van huis en erve in de St. Pieterspoort, wijk 8, nr. 2158, voor ƒ 800, aan Jan 
Cramer van Amsterdam. 

 
1673. [18772. 174]: 3 juli 1820.   Walrave van Heukelom in kwaliteit voornoemd: proces 

verbaal van de verkoop van een pakhuis De Zwarte Bijl en twee woonhuizen en erven te Amsterdam op 
het Hekelveld, wijk 17, Nr. 1601, voor ƒ 4.075, aan Lodewijk Rijfkogel, accepterende voor zijn meester. 

 
1674. [18772. 175]: 3 juli 1820.   Walrave van Heukelom in kwaliteit voornoemd: proces 

verbaal van de verkoop van een pakhuis en erve De Zeeridder te Amsterdam op Marken, wijk 15, Nr. 
5482, voor ƒ 1.325, aan Jan Hendrik Looman, accepterende voor zijn meester. 

  
1675. [18772. 176]: 4 juli 1820.   Akte van ‘declaratie de command’:  Lodewijk Rijfkogel 

van Amsterdam ten behoeve van Frans Meyjes Jeremiaszoon. 
 
1676. [18772. 177]: 4 juli 1820.   Idem, Jan Hendrik Looman van Amsterdam, ten behoeve 

van hemzelf van David Schmell van Amsterdam, voor het pand aan hem bij proces verbaal, minuut nr. 
175 verkocht. 
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1677. [18772. 188]: 14 juli 1820.  Akte van belening en obligatie van Willem de Clercq voor fa. S. & 
P. de Clercq, ten behoeve van de Nederlandse Bank; groot ƒ 90.000, door dezelve Bank aan de gezegde 
firma in Bankbiljetten geleend en gefourneerd. 

 Als onderpand wordt gegeven een partij granen, bestaande in: 
95 lasten, 23 mudden, 2 schepels Poolsch Tarwe, liggende op de tweede zolder van de Mouterij De Ster op de 

Baangracht, over de Passeerdergracht, getaxeerd op 175 goud guldens per last, 
40 lasten, 10 mudden, 2 schepels Poolsch Tarwe, liggende op de eerste zolder van het Slagthuis, letter B, Nr. 2, op de 

Brouwersgracht, getaxeerd op 85 goud guldens per last, 
35 lasten, 24 mudden Poolsch Tarwe, liggende op de vierde zolder van de Groote Druiff op het Roeters Eiland, 

achter partij, getaxeerd op 180 goud guldens per last, 
29 lasten, 12 mudden Brabantse Tarwe, liggende op de eerste zolder van het Slagthuis, letter C, Nr. 5, op de 

Brouwersgracht, getaxeerd op 180 goud guldens per last, 
23 lasten, 8 mudden Brabantse Tarwe, liggende op de vierde zolder van de Koorendrager, Nr. 8, op het Prinsen 

Eiland, getaxeerd op 190 goud guldens per last, 
17 lasten Brabants Rogge, liggende op de kast De Zon op de Zoutkeetsgracht, getaxeerd op 116 goud guldens per 

last, 
16 lasten, 6 mudden Rogge als voren, liggende op de tweede zolder, boven het onderstuk van de Saturnus, op de 

Zoutkeetsgracht, getaxeerd als voren, 
25 lasten, 9 mudden Rogge als voren, liggende op de tweede zolder boven het onderstuk van de Zeeridder op Marken, 

getaxeerd als voren, 
12 lasten, 13 mudden, 2 schepels Rogge als voren, liggende op de kast De Dageraad, Nr. 2, op het Smallepad, 

getaxeerd als voren, 
13 lasten, 20 mudden Rogge als voren, liggende op de tweede zolder van De Vreede op het Prinsen Eiland, achter 

partij, getaxeerd op 123 goud guldens per last, 
11 lasten, 19 mudden Rogge als voren, liggende op laatstgemelde zolder, getaxeerd op 112 goud guldens per last, 
24 lasten, 6 mudden Rogge als voren, liggende op de tweede zolder van het Potaschvat, letter A, Brouwersgracht, 

getaxeerd op 118 goud guldens per last, 
18 lasten, 10 mudden Rogge als voren, liggende op de tweede zolder van De Hoop op Marken, getaxeerd op 121 

goud guldens per last, 
19 lasten, 23 mudden Rogge als voren, liggende op de kast De Jupiter, op de Zoutkeetsgracht, getaxeerd op 116 goud 

guldens per last, 
39 lasten, 6 mudden Rogge als voren, liggende op de derde zolder van het Slot Muiden, letter C, op Uilenburg, 

getaxeerd op 116 goud guldens per last, 
40 lasten, 18 mudden Rogge als voren, liggende opde derde zolder van de Koning David, op de Brouwersgracht, 

getaxeerd op 114 goud guldens per last, 
39 lasten, 8 mudden gedrooge Rogge, liggende op de eerste zolder van de David op de Brouwersgracht, getaxeerd op 

100 goud guldens per last, 
35 lasten, 6 mudden Brabantsche Rogge, liggende op de vierde zolder van de Zwarte Bijl, Nr. 7, op het Hekveld, 

getaxeerd op 116 goud guldens per last, 
15 lasten Rogge als voren, liggende op de vierde zolder van St. Marten, Nr. 9, op het Bikkerseiland, getaxeerd op 114 

goud guldens per last, 
14 lasten Rogge als voren, liggende op de vierde zolder van hetzelve pakhuis, Nr. 10, getaxeerd op 114 goud guldens 

per last, 
29 lasten, 5 mudden Pruisisch Rogge, liggende op de eerste zolder van het huis van F. Krebs in de Haringpakkerij, 

achter partij, getaxeerd op 120 goud guldens per last, 
1 last, 21 mudden als voren, liggende op de laatstgenoemde zolder, voor partij, getaxeerd als voren. 
 

1678.  [18772. 195]: 24 juli 1820.  Walrave van Heukelom in kwaliteit voornoemd: kwitantie bij proces 
verbaal van verkoop, zie minuut 170, 3 juli 1820. 

 
1679. [18772. 211]: 15 augustus 1820.   Walrave van Heukelom in kwaliteit voornoemd: proces 

verbaal van verkoop van requisitie van Walrave van Heukelom van meubilairen en andere goederen, 
nagelaten door Maria Bosch, wed. Stephanus de Clercq.  Lijst vermeldt alle namen van de kopers van de 
stukken. (88 pp.) Totale opbrengst:  ƒ 15.883.4.- 

 
1680. [18772. 219]: 30 augustus 1820.  Walrave van Heukelom in kwaliteit voornoemd: kwitantie 

ten behoeve van Mr. Gerard Abraham van de Ende, zie proces verbaal van verkoop, minuutnr. 170. 
 
1681. [18772. 220]: 30 augustus 1820.  idem, kwitantie ten behoeve van Bernardus Mittendorff van 

Amsterdam, zie proces verbaal van verkoop, minuutnr. 172. 
 
1682. [18772. 221]: 30 augustus 1820.  idem, kwitantie ten behoeve van Jan Cramer van 

Amsterdam, zie proces verbaal van verkoop, minuutnr. 173. 
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1683. [18772. 222]: 30 augustus 1820.  idem, kwitantie ten behoeve van Frans Meyjes 
Jeremiaszoon van Amsterdam, zie proces verbaal van verkoop, minuutnr. 176. 

 
1684. [18772. 241]: 4 september 1820.  Akte van belening en obligatie:  Willem de Clercq voor fa. 

S. & P. de Clercq, ten behoeve van de Nederlandse Bank (als [18772. 188]); groot ƒ 64.300, met als 
onderpand een groot aantal partijen graan. 

 
1685. [18772. 253]: 19 september 1820.   Walrave van Heukelom in kwaliteit voornoemd: kwitantie 

ten behoeve van Jan Hendrik Looman en David Schmell, zie proces verbaal van verkoop, minuutnr. 175. 
 
1686. [18772. 332]: 21 november 1820.  Akte van belening en obligatie:  Willem de Clercq voor fa. 

S. & P. de Clercq, ten behoeve van de Nederlandse Bank (als [18772. 188]); groot ƒ 75.000, met als 
onderpand een groot aantal partijen graan. 

 
1687. [18772. 351]: 30 november 1820.  Kwitantie Walrave van Heukelom, voor het zuivere 

provenue van verkoop van meubilaire goederen, zie proces verbaal van verkoop, minuutnr. 211. 
 
1688. [---. 48]: 4 april 1822.   Hypotheek (?) van Isabella Stinstra, wed. Pieter de Clercq, 

ten behoeve van het Rijk. 
 
1689. [---. 65]: 10 april 1823.   Consent van Pieter de Clercq en Catharina de Vos, 

echtelieden, tot het huwelijk van hun dochter Elisabeth de Clercq. 
 
1690. [---. 149]: 27 oktober 1824.  Procuratie Willem de Clercq en Stephanus de Clercq op 

Wed. N. van Duyfhuys & Comp. te ‘s-Gravenhage. 
 
1691. [---. 196]: 29 december 1824.  Procuratie Maria de Clercq, geassisteerd door haar 

echtgenoot Matthijs Westendorp, Catharina de Clercq, Pieter de Clercq, Pieter van Eeghen als voogd over 
Christiaan en Pieter van Eeghen, Catharina van Heukelom, Maria van Heukelom, Frans van Heukelom en 
Walrave van Heukelom als voogd over Sara van Heukelom en Jan van Heukelom, allen te Amsterdam, op 
Wed. N. van Duyfhuys & Comp. te ‘s Gravenhage. 

 
1692. [18775. 5]: 16 januari 1826.  Pieter de Clercq Szn., voor zijn firma S. & P. de Clercq, 

machtigt de heer Hermann Fehrmann, in Londen, om het recht en interest van zijn comparants huis van 
negotie in Engeland in alle opzichten waar te nemen. 

 
 
 Notaris Aegidius Hanssen  [nrs. 18858 - 18921  (1797-1836)] 
 
1693. [18876. 336]: 8 november 1802.   Procuratie van Abraham Feitama en David van Heyst, als 

directeuren van de katoendrukkerij Overtooms Welvaren, op Jacob de Clercq, alhier woonachtig, om nu 
en vervolgens met alle Heeren Kooplieden door gemelde Fabricq bediend wordende bij derzelver 
gewoone Jaarlijksche Reekeningen te adsisteeren, zoo door het geven der nodige rafactien (?) als 
anderzints. Verder hetgeen aan deselve Fabricq zal bevonden worden, int hoofde voorschreve te 
competeeren van allen en iegelijk te ontvangen en te incasseeren, daarvan behoorlijk te quiteeren, en 
verder om hen ten dien opzigte met de gevolgen en aankleven van dien al dat geene meerder te doen en te 
verrigten, wat zij Heeren Comparanten in derselver qualiteit zelve tegenwoordig zijnde, zoude kunnen en 
mogen doen, ofschoon daartoe een ampelder of speciaalder lastgeving mogt nodig zijn, die gehouden 
word voor in desen vervat. Alles onde belofte van approbatie, satificatie en verband als naar rechten. 

 
1694. [18876. 382]: 20 december 1802.  Abraham Feitama en David van Heyst machtigen 

Gijsbertus Schimmel, makelaar alhier, om bij de Gerechte van Nieuwer-Amstel te accepteren en 
ontvangen een afkokerij, lootsen, hooijhuis en woonhuisjes, gelegen onder de voorn. gerechte aan de 
Amstelveense weg; door hun heeren comp. uit de hand gekocht van de heren Jacob en Gijsbert de Clercq. 

 
1695. [18906. 91]: 7 april 1815.   De heren Abraham Feitama, particulier, wonende te Baarn 

[doorgestreept is: Prinsengracht bij Koningsstraat], en David van Heyst, kassier, wonende op de 
Herengracht bij de Herenstraat, nr. 367 (administrateurs van het Fonds tot instandhouding van de 
katoendrukkerij Overtooms Welvaren), verklaren verkocht te hebben aan Jan van Eeghen en Jacobus 
Medendorp: 
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 1) een woonhuis en katoendrukkerij, beiden met dezelfde erven, thans genaamd Overtooms Welvaren, 
mitsgaders een perceel land, groot ca. 390 roeden, thans beplant, allen bij elkander gelegen aan de 
Overtoomse Weg, in de Buytendijkse Polder, wijk 8, nrs. 1068 en 1069, voor ƒ 5.000; en 

 2) een stuk land, gelegen aan de Amstelveenseweg, strekkende van de weg tot aan de Schinkel over het 
Huis de Vraag, waarop gebouwd is een afkokerij, hooihuis, kraphok, koestal en woonhuisjes en verdere 
getimmerten, wijk 10, nrs. 1220 en 1221, voor ƒ 1.500. 

 De heren Feitama en Heyst verklaren de voornoemde percelen in eigendom als volgt te hebben verkregen: 
 - het woonhuis en de katoendrukkerij, bij transport dd. 11 maart 1793, ten overstaan van schepenen te 

Nieuwer-Amstel, en 
 - de afkokerij cum annexis bij transport dd. 23 december 1802, ten overstaan van de leden van het Comité 

van Justitie te Nieuwer-Amstel. 
 [N.B. Van de katoendrukkerij Overtooms Welvaren was Jacob de Clercq Pzn. directeur]. 
 
1696. [18911. 100]: 14 juni 1820.  Comp. Jan van Eeghen, koopman op Keizersgracht, bij 

Brouwersgracht, nr. 363, en Jacobus Medendorp, koopman, wonende op Nieuwendijk, nr. 156; 
veilconditie voor publieke veiling van drie percelen: 

 1) De katoendrukkerij genaamd Overtooms Welvaren, met derzelver loodsen en erven, staande aan de 
Overtoom, onder Nieuwer-Amstel, wijk 8, nr. 1068; 

 2) Een zomer- en winterverblijf, met deszelfs dubbele herenhuizing, koetshuis, stalling en verdere 
getimmerten, mitsgaders grote tuin, bos en koepel, tezamen groot 2 morgen, staande naast nr. 1 en 
getekend wijk 8, nr. 1069 

 (percelen nrs. 1 en 2 zullen eerst ieder afzonderlijk en vervolgens tezamen in slag gelegd worden) 
 3) Een afkokerij en erve, bestaande in diverse loodsen, stalling, hooischuur en erven, mitsgaders een 

boerderij, stalling voor 16 stuks hoornvee en één stuk land, groot ca. 1 morgen, allen staande en gelegen 
aan de Schenkel, onder Nieuwer-Amstel, over het Huis de Vraag, wijk 10, nrs. 1220 en 1221. 

 
1697. [18911. 102]: 19 juni 1820.  Proces verbaal van verkoop van de bovengenoemde percelen nrs. 1 

en 2, welke zijn verkocht aan Justus Hendrikus Tissel, makelaar, wonende aan het Singel, nr. 476, voor 
een totaalbedrag van ƒ 7.388. 

 
1698. [18911. 103]: 19 juni 1820.  Proces verbaal van verkoop van het bovengenoemde perceel nr. 3; 

verkocht aan N. van Soomeren, makelaar, wonende te Amsterdam, op de hoek van de Leidsegracht en en 
Keizersgracht, nr. 93, voor ƒ 2.000. 

 
 
 Notaris Anthonij Karsseboom  [nrs. 18922 - 18999 (1797-1822)] 
 
1699. [  ]: 30 januari 1823.   Testament Jacob de Vos, ongehuwd. Benoemt tot zijn 

erfgenamen: de kinderen, respectievelijk kleinkinderen van zijn broer Ds. Willem de Vos, te weten: 
Catharina de Vos x Pieter de Clercq Szn., Jacob de Vos x Catharina Johanna Coster en de kinderen van 
wijlen Maria de Vos, in leven weduwe van Gerrit de Clercq. 

 
 
 Notaris Mr. Jan Fabius  [nrs. 19444 - 19508 (1802-1838)] 
 
1700. [19455. 519]: 25 juli 1805.   Huwelijkse voorwaarden Gijsbert de Clercq en Maria de 

Clercq. 
 
1701. [19457. 917]: 23 november 1805.  Mutueel testament Gijsbert de Clercq en Maria de Clercq. 
 
1702. [19484. 144]: 17 juli 1810.   Gijsbert de Clercq stelt zich als borg voor Petrus Johannes 

Alferink, aangesteld tot brievenbesteller aan het generale postkantoor te Amsterdam, voor  
ƒ 500, voor de goede bezorging en verder al hetgeen de voorn. Alferink gehouden is te doen als 
brievenbesteller. 

 
1703. [19485. 168]: 12 december 1811.  Jan Bosch Gzn en Gijsbert de Clercq, voor hun fa. Bosch & 

De Clercq, machtigen Gideon Herbert Wrigand aggrié (?) van het Tribunal de Commerce van het 
arrondisement van Nijmegen, om hen te vertegenwoordigen vs. de heer Thierry Adrien Korthals aldaar. 
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1704. [19486. 498]: 2 december 1812.  Testament Maria de Clercq, echtgenote van Gijsbert de 
Clercq. 

 
1705. [19486. 8]: 1 januari 1813.  Proces verbaal van verkoping, verklaring van command en 

verkoping van Geertruy Margaretha de Clercq, gescheiden huisvrouw van Jean Francois Guion, wonende 
op de Leidsgracht bij de Kerkstraat, nr. 90; zij heeft gekocht een koopmanshuis te Amsterdam, op de 
Rozengracht, noordzijde, tussen de eerste en tweede Blomdwarsstraat, wijk 4, nr. 2321, voor ƒ 3.500 (of 
7.350 francs). 

 
1706. [19487. 201]: 21 april 1814.  Gijsbert de Clercq: kwitantie achter proces verbaal van 

verkoop. 
 
1707. [19489. 430]: 20 augustus 1817.  Geertruy Margaretha de Clercq, wonende op de 

Rozengracht, machtigt de heer Nicolaas van Soomeren, makelaar, om in haar naam publiek of uit de hand 
te verkopen: haar huis en erve op de Herengracht, tussen de eerste en tweede Blomstraat. 

 
1708. [19489. 613]: 18 november 1817.  Jan Bosch Gzn. en Gijsbert de Clercq, voor hun fa. Bosch 

& De Clercq: consent tot royement van een hypothecaire inschrijving, als op 2 juni 1815 ten kantore van 
de bewaarder der hypotheken te Leiden is geschied, ten behoeve van de comparanten, ten laste van 
Johannes Eigeman, broodbakker te Leiden, op twee huizen en erven aldaar. 

 
1709. [19490. 229]: 3 mei 1821.   Comp. Gijsbert de Clercq, transporteert ten behoeven van 

Willem König, koopman te Amsterdam, de Hofstede genaamd Schoonoord, met dieselvige 
Heerenhuyzing, stalling, koetshuis, tuinmanswoning, koepel en verdere getimmerten; mitsgaders de 
daarbij behorende omliggende landerijen, groot tezamen ruim 10 morgen, weespercarspelse maat, 
staande en gelegen aan de Oostzijde van het Gein, vooraan bij de Geinbrug, en uitkomende op het 
Weesperzandpad, voorts de helft in het water, genaamd de Hengel, met het daarbij zijnde Rietland, 
liggende buitendijks aan Smal Weesp in het begin van de Gaasp, tegenover de Geinbrug, onder de 
gemelde geregte van Weespercarspel [...]. Het is bezwaard met een conventionele hypotheek, groot ƒ 
10.000, door de verkoper en zijn vrouw Maria de Clercq op 1 april 1814 ten behoeve van Jacob van 
Beeck Vollenhoven gevestigd (notaris P. Berkman). Onder de koop zijn niet begrepen enige meubilaire 
goederen, broeiramen of timmermansgereedschappen, maar wel al hetgeen aard- en nagelvast kan worden 
genoemd. Verkoop is geschied voor ƒ 15.000. 

 
1710. [19490. 240]: 8 mei 1821.   Gijsbert de Clercq, voor fa. Bosch & De Clercq, en andere 

personen machtigen de heer Carl Jacob Fuchs, wonende te Paramaribo te Suriname, om in hun naam op te 
treden tegen de boedel van wijlen W.J.C. Ruhle, onlangs overleden op een plantage aldaar. 

 
1711. [19490. 255]: 18 mei 1821.   Transport van een huis: Gijsbert de Clercq heeft van Jan 

Bosch Gzn. gekocht een huis en erve op de Herengracht, tussen Harten- en Wolvenstraat, wijk 39, nieuw 
nr. 1474, voor ƒ 15.000. 

 
1712. [19490. 288]: 7 juni 1821.   Comp. Gijsbert de Clercq en Walrave van Heukelom, als 

toeziend voogd over de kinderen van Gijsbert de Clercq en wijlen zijn echtgenote Maria de Clercq: 
Gijsbert de Clercq verbindt zich om ƒ 5.000, spruitende uit de verkoop van de buitenplaats Schoonoord 
(na aftrek van de hyptheek), te beleggen ten behoeve van zijn kinderen. 

 
1713. [19490. 328]: 10 juli / 20 augustus 1821.  Inventaris van de nalatenschap van wijlen Maria de 

Clercq, buiten gemeenschap van goederen getrouwd met Gijsbert de Clercq. Totale waarde van de door 
haar nagelaten goederen in de inboedel: ƒ 4.795. 

 
1714. [19492. 874]: 2 december 1823.  Gijsbert de Clercq:  testament 
 
1715. [19493. 173]: 2 april 1824.  Comp. Jacob Fock, directeur van de Nederlanse Bank, Jacob 

Slagregen, koopman alhier, Walrave van Heukelom, idem, Jan van Eeghen, idem, en Willem de Clercq, 
idem, machtigen Jacob Fock voornoemd, om uit hun naam te ontvangen de uitdeling over alle actiën in de 
Nederlandse Bank, die aan hun samen toebehoren, op hun naam gesteld of overgeschreven zijn. 

 
1716. [19491. 299]: 20 april 1826.  Pieter de Clercq Gzn., geassisteerd door zijn vader Gijsbert 

de Clercq, kassier, wonende op de Herengracht bij de Hartenstraat, nr. 444, ter ene, geloot hebbende voor 
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de Nationale Militie in de provincie van Noord-Holland, aldaar getrokken hebbend nr. 2360, en ter andere 
zijde Cornelis van Wijngaarde, kuiper, wonende in de Anjelierstraat nr. 89 alhier (geb. Amsterdam 9 juni 
1802, zoon van Casper en Maria Joseph Groenendaal, gehuwd met Petronella Chardet; lang 1.62 meter, 
ovaal aangezicht, ordinair voorhoofd, bruine ogen, dikke neus, kleine mond, spitse neus, bruin haar, 
bruine wenkbrauwen); verklaren dat tweede comparant in de plaats van de eerste comparant wil dienen in 
de Nederlandse Militie, waarvoor Pieter de Clercq Gzn. heeft betaald aan de Militie-raad ƒ 35. Bovendien 
verbindt hij zich te betalen aan de huisvrouw Petronella Chardet een som van ƒ 330, in termijnen van ƒ 6 
per maand, tot het volledige bedrag is voldaan. 

 
1717. [19495. 153]: 13 maart 1827.  Inventaris Jacob de Clercq Pzn. (Testament: 30 december 

1805, J. Willaars, Nieuwer-Amstel): goederen, zich bevindende ten huize van Johan Adam Welsch, op de 
Heerenmarkt, stille zijde, nr. 21; Op een Boven Achterkamer; In een Bedstede; Kontante Penningen; 
Effekten; Goud en zilver; Papieren. 

 Papieren, o.a.: 
 - Drie stukken, zijnde de bewijzen van eigendom van een weer lands, groot ca. 1600 roeden, liggende aan 

de Amstelveensche weg, in de Buitenveldertschen polder, buitendijks. Het eerste de acte van opdragt, dd. 
27 oktober 1777 voor sch. Nieuwer-Amstel. De twee overige zijn vroegere opdragtbrieven tot het 
voorschr. stuk behoorende. 

 [Broers veklaren dat dit na dood PdC is verkocht] 
 - Een stuk, zijnde een onderhandsch huurcontract van het voorschreeven perceel land, in dato 1 mei 

1826, door de heer Jacob de Clercq, als verhuurder, en Jan Jonkman als huurder geteekend, voor de tijd 
van drie jaren, ingaande primo mei 1826, en wel voor somma van 100,- in het jaar. 

 
1718. [19496. 656]: 5 september 1827.  Gijsbert de Clercq: proces verbaal 
 
1719. [19496. 748]: 1 oktober 1827.  Gijsbert de Clercq:  kwitantie. 
 
1720. [19497. 42]: 10 maart 1828.  Scheiding der nalatenschap van Jacob de Clercq Pzn.  
 Genoemd: minute eener akte van veilconditie, 3 september 1827, voor den ondergetekende notaris. 
 
  Nalatenschap, na verkoop land: 29.710,25 
  Wegens verkoop meubelen, goud en zilver etc.: 889,35 
  Aan kontante penningen: 2552,97 
   ----------- 
   33.152,57 
  Waarvan af aan schulden, kosten e.d.: 4.252,57 
   ---------  
  Zodat overblijft om te scheiden: 28.900,-- 
 
 Verdeeld tussen Gijsbert en Hendrik de Clercq (beide 14.450,-) 
 
1721. [19498. 581]: 27 oktober 1829.  Provisionele scheiding nalatenschap Maria de Clercq, 

echtgenote van Gijsbert de Clercq. Te verdelen kapitaal ƒ 54.004,30. 
 
1722. [19499. 494]: 18 november 1830.  Agatha de Clercq en Gijsbert de Clercq:  substitutie. 
 
1723. [19500. 65]: 11 maart 1833.  Pieter de Clercq Gzn.:  consent royement 
 
1724. [19501. 39]: 30 juni 1835.   Mr. Jan Brand van Cabauw:  consent 
 
1725. [19502. ---]: 27 september 1836.  Verdere scheiding nalatenschap Maria de Clercq, 

echtgenote van Gijsbert de Clercq. Te verdelen kapitaal ƒ 160.000.  Deze akte echter geannuleerd en 
vervangen door: 

 
1726. [19502. ---]: 29 en 31 oktober 1836. Finale scheiding van nalatenschap Maria de Clercq. Te verdelen: ƒ 

131.250. 
 
1727. [19502. 93]: 10 april 1837.   Pieter de Clercq Gzn: borgtocht. 
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 Notaris Mr. Johannes Commelin  [nrs. 19745 - 19902 (1806-1858)] 
 
1728. [19756. 76]: 29 april 1811.   Procuratie van Cornelia de Clercq, wed. Abraham Fock, op 

haar zoon Jacob Fock. 
 
1729. [19756. 84]: 3 mei 1811.   Acte van depôt van procuratie van Hendrik de Clercq, won. 

te Cazenovia, New York State, aan Jacob de Clercq, inzake de nalatenschap van hun oudtante Maria 
Hooft, wed. Gijsbert Antwerpen Verbrugge. 

 
1730. [19757. 267]: 7 september 1811.  Procuratie van Cecilia de Clercq, wed. Willem Stinstra, 

won. Keizersgracht t.o. Gouden Ketting, op Jacob Fock. 
 
1731. [19757. 275]: 11 september 1811.  Procuratie Geertruy Margaretha de Clercq, gescheiden 

echtgenote van Francois Remi Guion, won. Leidsegracht, bij de Keizersgracht, op Andries Oortman, te 
Utrecht. 

 
1732. [19769. 687]: 26 juni 1818.   Boedelscheiding nalatenschap Sara de Clercq, gewezen 

echtgenote van Herman Rahusen. 
 
1733. [19771. 304]: 19 april 1819.  Testament Herman Rahusen. 
 
1734. [19791. ---]: 18 (21?) maart 1829.  Akte van depôt: registratie van de door Isabella Stinstra 

eigenhandig geschreven en op verschillende data getekende olografische disposities. 
 
1735. [19791. 2750]: 3, 4, 7, 10, 14 april en 11 mei 1829.  Inventaris van de nalatenschap van 

Isabella Stinstra, wed. Pieter de Clercq jr. (in totaal 175 pp.)    
 
 [Hieronder volgt een samenvatting / extract]  
 
 Ten eerste de gehele inboedel van het sterfhuis van Isabella Stinstra op de Keizersgracht, zuidwestzijde, 

tussen de Leidsestraat en Spiegelstraten, geïnventariseerd onder de volgende hoofdstukken: ‘Op de 
Vliering’, ‘Op de Zolder’, ‘Op de Knechtskamer’, ‘Op de Mangelkamer’, ‘Op den Bodenkamer’, ‘Op het 
Portaal’, ‘Op de Voorkamer’, ‘Op de Achterkamer’, ‘Op de Kamer boven de Zaal’, ‘In de Eetkamer of 
Zaal’, ‘In de Gang’, ‘In de Binnenkamer’, ‘In de boven Zijkamer’, ‘In de beneeden Zijkamer’, ‘In de 
Keuken’, ‘In de Gang’, ‘In de Kelder’, ‘In het Tuinhuis’.  

 Onder de ‘Paerlen, Juweelen, Goud en Zilver’ bevonden zich enkele kostbare stukken, maar het veruit 
meest waardevolle stuk is wel ‘Een dubbele Snoer paerlen van 129 stuks’, gewaardeerd op ƒ3.000. 

 De bibliotheek is, zeer uitvoerig, apart geïnventariseerd door de heer Pieter Meyer Warnars, 
Boekhandelaar, wonende binnen deze Stadt op den Dam bij den Vijgendam, als deskundige door partijen 
benoemd.  

 Vervolgens een veertigtal schilderijen en verschillende prenten, geïnventariseerd door de makelaar 
Jeronimus de Vries: 

 
    Op de Voorkamer: 

 
Een landschap van beesten, door Van Bergen   150 
Een binnenhuis, door Molenaar    60 
Een bloemstukje, als Pater Zegers    25 
Een landschap, als E. van de Velde    10 
Een dito, als van den Eekhout of Renesse   5 
Een dito, door Van Goyen     15 
Twee Ruitergevechten, door D. Maas   300 
Een binnenhuis, door P. de Hooge    900 
Twee Zeehavens, door Stork    55 
Een Corps de Garde, door Palamedes   45 
Een mansportret, door P. Maes    35 
Een mansportret, door P. van Slingerlandt   75 
Een schets van een landschap, door Van der Neer  75 
Een wintergezichtje, door denzelve    50 
Een bloemstukje, door B. Ruusch    25 
Een boerenbuitenhuis, als van Teniers   10 
Een vischvrouw in een Nis, als Brekelenkamp   20 
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Een met badende Nimfen, als Vertangen   10 
Een landschap met varkens    5 
Een stilleven, als Zorg     5 
Een dito dito als voren     5 
 
  Op de Achterkamer 
 
Een Hofgezicht met eene Pauw en Kalkoen   5 
Een dito, met een haas     5 
Drie stuks familieportretten    10 
 
  Op een Zolder 
 
Een Landschap met beesten    2 
Drie Kopijen naar Berghem    5 
 
  Op een Kamer boven de Zaal 
 
Vier prenten in Lijsten, van Felix Meritis   5 
Eenige Teekeningen in Lijsten, voor de schoorsteen  10 
 
  Op de Zaal 
 
Vier prenten van Elswout, naar van Drielst   20 
Eene Teekening door van Drielst    25 
Acht stuks familieportretjes, door Plowski   20 
 
  In de beneden Zijkamer     
 
Eenige prenten en Lijsten en Teekeningen   10 

 
 Voorts de inventaris van de goederen in de stal, in de Kerkstraat bij de Leidsegracht, Nr. 3019 (= 

tegenwoordig ......?), ingevolge de opgave van Hendrik Knipschilt, als Koetsier bij de Overledene in 
dienst geweest. Hierin bevonden zich ondermeer: 

 
Twee langstaarte zwarte merrie Koetspaarden    500 
Een gebombeerde Toewagen op ronde Veeren, met blaauw 
 trypt bekleed, en groen geschilderd   500 
Een Stadskoets voor Vier personen, op dito Veeren, en  
 met blaauw Laken bekleed, geel met zwart geschilderd 250 
Een paar Koetstuigen met wit Chinees kopere Starren  
 en ringen, hoofdstellen en ledere Lijdsels    25 

 
 De inventaris van ‘Effecten, Hypothecaire Obligatien, en Onderhandsche Schuldbekentenissen’ beslaat 

ruim 19 pagina’s. 
 
 Vervolgens de inventaris van goederen op de hofstede Vredelust aan het Gein. Deze heeft de volgende 

hoofdstukken: ‘Op de Vliering’, ‘Op de Zolder’, ‘Op de Bodenkamer’, ‘Op de bovenkoepelkamer’, ‘Op 
de Groene Kamer’, ‘Op de Kinderkamer’, ‘Op het naaikamertje’, ‘Op het Portaal’, ‘Op de Voorkamer’, 
‘Op het Provisiekamertje’, ‘Op de groote Voorkamer’, ‘In het Kantoortje’, ‘In de kleine Zijkamer’, ‘In de 
Gang’, ‘In de Koepelkamer’, ‘In de Slaapkamer’, ‘In de groote Zijkamer’, ‘In de Keuken’, ‘In de Kelder’, 
‘Volgt de goederen op de Plaats: In het Koetshuis’, ‘In de Stal’, ‘In de Comboff’, ‘In de Broeierij’, ‘In de 
Menagerie’, ‘In de loop bij de Menagerie’, ‘In het derde Lootsje’, ‘In de Timmerloots’, ‘In de Plaats’, ‘In 
de Koepel’, ‘In een loots bij de Koepel’, ‘Op het Plein’, ‘In de Billiardkamer’, ‘In het Schuitenhuis’ en 
tenslotte enkele losse goederen ‘bezijden het Huis’. 

 
 Van alle vermelde voorwerpen volgen hieronder enkele van de meer bijzondere en / of waardevolle: 
 

Een Smirnasch Vloertapijt  (opgeborgen op zolder)  ƒ  100 
Twee portretten en drie prentenborden   (op de bodenkamer)       2 
Een Spiegel met een Schilpadde Lijst   (op de groene kamer)       3 
Een maghonyhouten tafelpars   (op het portaal)      14 
Een maghonyhouten Loketkastje   (in het kantoortje)        6 
Een opgezette Vogel onder een glazen Stolp   (  “  )        5 
Een Telloskoop in een mahonyhouten kast   (  “  )      40 
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Een Tocodille bord    (  “  )           2 
Een Chambre obscure    (  “  )          2 
Vijf familie Schilderijen en portretten en lijsten   (  “  )     nihil 
Een buste op zijn pedestal  (in de gang)       10 
Een barometer (   “  )           6 
Een maghonyhouten buffetkast   (in de koepelkamer)      18 
Een maghonyhouten Liqueurkelder (  “  )              4 
Negentien Stoelen met matte zittingen   (  “  )         6 
Vier geschilderde tafels   (  “  )          4 
Een pianoforte in zijn Maghonyhouten kast   (  “  )      20 
Een koperen Vuurhaard met zijn toebehoren   (in de slaapkamer)     10 
Een spiegel in een vergulde lijst  (  “  )       60 
Een maghonyhouten ronde tafel met waschdoekkleed   (  “  )     60 
Een Cristalle kamerkroon  (  “  )        14 
Een Kiereboe   (in het koetshuis)      125 
Een Speelwagentje    (  “  )         45 
Een Chais   (  “  )          45 
Een Oud paard    (in de stal )        25 
Een geweer en Ladder   (in de comboff)         4 
Een druivenkast van Vijf ramen  (in de broeierij)      35 
[verder nog vier kasten met in totaal 14 ramen, vier bakken met tezamen  
 12 ramen, drie kribben met in totaal 51 ramen, een gemetselde kast van  
 14 ramen (ƒ 225)  en tenslotte twee kribben met 25 papieren ramen] 
Vijftien stuks Kippen   (in de menagerie)         9 
Vijftien stuks Eenden   (  “  )          4,50 
Een handbrandspuit met zijn toebehooren  (in de loop bij de menagerie)    40 
Een Stortkar  (in het derde loodsje)        20 
Een tafel met een tocodille bort  (in de koepel)         3 
Een kegelspel   (  “  )           1 
Zes banken en drie stoeltjes  (  “  )          8 
Een hondenhok, een ketting en een steenen bak   (op het plein)       4 
Een billard met zijn toebehoren   (in de biljartkamer)      80 
Een kinder Kiereboe   (  “  )        20 
Een kinder Chais  (  “  )         10 
Twee perspectiven  (  “  )           4 
Een Sloep met zijn toebehooren   (in het schuitenhuis)      70 
Een bank in de Kerk te Weesp          25 
 

 De inventaris van de vaste goederen is zonder taxatie van deze goederen: 
 

Een Huis en Erve staande en gelegen binnen deze Stad aan de Zuidzijde van de 
Keizersgracht, tussen de Leydsche en Nieuwe Spiegelstraten, getekend Wijk 56, Nr. 
3292. 

Een Hofstede genaamd Vredelust, met deszelfs Huisinge, Stallinge, Boerenhuis, 
Landerijen, bepotingen en beplantingen met alle de ap en dependenten van dien, 
liggende aan de Westzijde van het Geyn in den Geyn en Gaasperpolder onder 
Weespercarspel de Hofstede getekend met Nr. 128 

En de Boerderij geteekend met Nr. 127  (de boerderij en het land is verhuurd tot januari en 
mei 1831 aan Cornelis de Graaf in het jaar voor ƒ 800) 

Twee Grafsteden gelegen alhier ter Stede in de Gereformeerde Nieuwe Kerk. 
 
 Hetzelfde geldt voor de inventaris van de vaste goederen in Friesland: 
 

Een Zathe en Landen met Huis en Schuur onder Midlum gelegen, groot 53 bunder, 9 
roeden, 45 ellen en 49 palmen; [...] alles in gebruik bij de Weduwe Harke Harmens 
Hoogterp [...] in het jaar à ƒ 1586 

De helft in een Zathe en Landen gelegen onder Midlum en gedeeltelijk onder Almenum, 
bijna alles Bouwland, groot voor het geheel 26 bunder, 27 roeden, 16 ellen en 97 
palmen; bij Gerlof Hessels Heslinga in gebruik [...] in het jaar à ƒ 1000 

Een Zathe en Landen met huis en Schuure onder Kimswerd, groot 33 bunders, 62 roeden, 
4 ellen en 24 palmen Bouw- en Greidland; bij Douwes Aukes Laansma in gebruik [...] à 
ƒ 748, 

Een Zathe en Landen met huis en Schuur onder Pingjum, groot 42 bunders, 62 roeden, 26 
ellen en 14 palmen Bouw en Greidland; bij Nanning Wytses de Boer in gebruik [...] à ƒ 
1276 
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Een Zathe en Landen met huis en Schuur onder St. Anna Parochie, groot 40 bunders, 41 
roeden, 79 ellen en 96 palmen, bijna geheel Bouwland; bij Douwes van der Zee in 
gebruik [...] à ƒ 1276 in het jaar. 

   
Bij de Ontvang- en Betaalkas alhier ter Stede was op het overlijden  
 te goede een somma van      1.529.65.½ 
Wijlen de Heer Pieter de Clercq Junior was tot op zijn overlijden geassocieerd 
 in het Huis van Negotie canterende alhier ter Stede op de Firma van 
 Stephanus en Pieter de Clercq. Hetgeen de Boedel deswegens nog  
 te vorderen heeft       18.070.=  
 

 Wijlen de Heer Gooitjen Simons Stinstra [† 2 maart 1821] in leven Rentenier, gewoond hebbende te Harlingen, heeft 
bij het Testament [...] den Heer Hendrik Jans Westra, Vrederegter van het Kantoor Harlingen en te Harlingen 
woonachtig, gemaakt het Vruchtgebruik van zijn gheele Nalatenschap en hem het stellen van Cautie geremitteerd, en 
in den Eigendom onder den last van gemelde Vruchtgebruik tot zijne eenige en algeheele Erfgename geïnstitueerd 
zijne Zuster Vrouwe Isabella Stinstra, weduwe van wijlen den Heer Pieter de Clercq Junior; [....] en bestaat dezelve 
Usufructuaire Nalatenschap in het geen als volgt: 

 
De helft in eenze Zathe en Landen, met Huizing, Schuur, Boomen, Hoving en Plantagie 

Cum-annexis, staande en gelegen onder Midlum gequoteerd met Nr. 20, groot voor het 
geheel 26 bunders, 27 roeden, 16 ellen en 97 palmen, zoo Bouw als Greidland; bij 
Gerlof Hessels in gebruik 

Eene Zathe en landen met Huizing en Schuur en Hoving Cum-annexis gelegen onder 
Hardwerd, groot 31 bunders, 59 roeden, 95 ellen en 24 palmen Greidland; bij Lammerts 
Pieter Hilarides in het gebruik, 

Eene Zathe en Landen met Huizinge, Schuur, Hoving, boomen en plantagie Cum-annexis, 
Groot Sjoukema genaamd, gelegen onder Pingjum, groot 46 bunders, 38 roeden, 28 
ellen en 37 palmen; bij Wytske IJsbrands, weduwe Harke Taedses Bleiker in gebruik, 

Een Zathe en Landen met Huising en Schuur Cum-annexis gelegen onder Achlum, groot 51 
bunders, 7 roeden, 36 ellen en 50 palmen; bij Obbe Douwes Westra in gebruik 

[nog enkele losse stukken grond] 
Bij diverschen in gebruik: 
Eene Huizinge Cum-annexis staande en gelegen in de Voorstraat te Harlingen, Wijk E, Nr. 

42, 
Eene Huizinge Cum-annexis, staande en gelegen naast het voorgaaande, Wijk E, Nr. 43, 
Eene Huizinge Cum-annexis, staande en gelegen naast het voorgaande, Wijk E, Nr. 44, 
Eene Stalling en Wagenhuis, staande en gelegen te Harlingen en uitgaande op de Laanen, 

geteekend Wijk E, Nr. 159 
Eene Stalling met Wagenhuis en Woning, staande en gelegen naast het voorgaande 

perseel, Wijk E, Nr. 160, 
Eene Woning Cum-annexus staande en gelegen te Harlingen in de Steeg, genaamd 

Duizend Deuren, Letter E, Nr. 164. 
 
1736. [19792. ---]: 22 juni 1829.   Provisionele scheiding van de nalatenschap van Isabella 

Stinstra, wed. Pieter de Clercq jr.  Te verdelen: ƒ 80.000.   [N.B. De executeuren waren Gijsbert de 
Clercq, Jan Brand van Cabauw en Anne Willem Huidekoper]. 

 
1737. [19796. 530]: 30 augustus 1831.  Verdere scheiding van de nalatenschap van Isabella 

Stinstra, wed. Pieter de Clercq. Te verdelen: ƒ 12.000. 
 
1738. [  ]: 3 juni 1833.    Transport van huis Keizersgracht bij de Leliegracht, Wijk 

45, Nr. 3499, aan Catharina de Vos, weduwe Pieter de Clercq Szn.. 
 
1739. [19830. 373]: 23 april 1835.  Finale scheiding nalatenschap Isabella Stinstra, wed. Pieter 

de Clercq jr.. Te verdelen: ƒ 33.680,83. 
 
1740. [---. 840]: 30 oktober 1844.  Acte van scheiding wegens de boedel van Jacob de Vos 

Wzn. Aan Willem de Vos Jzn., weduwnaar van Maria Jacob de Clercq, wordt toebedeeld een huis en erve 
op de Keizersgracht, bij de Leliegracht, Wijk 45, Nr. 3478, sectie D, Nr. 5708 (voor ƒ 17.500). 

 
1741. [---. 980]: 29 november 1844.  Belening obligatie, groot ƒ 32.000 door Stephanus de 

Clercq, voor zijn firma S. & P. de Clercq, ten behoeve van de Nederlandse Bank, à 3%. 
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1742. [---. 348]: 9 mei 1845.   Belening obligatie, t.b.v. Nederlandse Bank, door Josua 
Bruyn, voor firma Van Leuvenigh Willink & Comp. 

 
 
 Notaris Mr. Bernard Albert van Houten  [nrs. 20039 - 20060 (1808-1824)] 
 
1743. [  ]: 24 december 1811.   Kwitantie Mr. Jean Brand en Anna de Clercq, van 

huwelijksgift door Isabella Stinstra, wed. Pieter de Clercq. 
 
1744. [  ]: 14 mei 1812.    Testament Mr. Jean Brand en Anna de Clercq. 
 
 
 Notarissen Mr. Theodorus Marinus de Man en J. Fabius  [nrs. 20061 - 20105 (1808-1840)] 
 
1745. [20064. 410]: 28 september 1809.  Testament Johannes Kinker, wonend buiten de stad op de 

Overtoom; prelegateert aan Mejuffrouw Geertruy Margaretha de Clercq bij hem Testateur in het huis van 
de Glanzerij en Klanderij inwoonende, tot belooning van haare getrouwe diensten aan hem heer 
Testateur bewezen, in het bestuur over gemelde huizing en fabriek, en bij haar vooroverlijden aan hare 
zoon Johannes, thans bij haar op gemelde glanzerij en klanderij inwoonende, een somma van ƒ 8.000,- 
contant geld eens. Benoemt voorts zijn twee zonen en Geertruy Margaretha de Clercq tot universele 
erfgenamen, allen voor 1/3 part. 

 
1746. [20082. ---]: 12 mei 1818.   Compareerden voor Mr. Theodorus Marinus de Man en 

Mr. Jan Fabius Beide openbare Notarissen te Amsterdam [...] 
 De Hooggeleerde Heer Mr. Johannes Kinker, hoogleeraar aan de Universiteit te Luik en aldaar 

wonende, zich op heden te Amsterdam bevindende [...], dewelke heeft gemaakt [...] en gedicteerd zijn 
testament [...] zijnde als volgt: (Kinker herroept eerst alle voorgaande wilsbeschikkingen). 

 Aan mijne beide zonen David Kinker en Henrik Coenraad Kinker en bij vooroverlijden aan derzelver 
afkomelingen by plaatsvulling overlatende het volgens de nog vigeerende wetgeving indisponible 
gedeelte, zynde twee derde parten, mijner nalatenschap, verklaar ik tot mijne universeele legatatris in het 
disponible gedeelte [...] Vrouwe Geertruij Margaretha de Clercq, edoch alleen in vruchtgebruik haar 
leven lang gedurende en onder vrijstelling van de verpligting tot borgtoch voor hetzelve; verklarende ik 
tot mynen universeelen legataris in den bloten eigendom van hetzelve disponible gedeelte, zynde een 
derde part mijner nalatenschap, by vooruitmaking, te stellen [...] mynen voornoemden zoon David Kinker 
en bij zijn voorloverlyden zyne afkomelingen by plaatsvulling. 

 Ik benoem en committeer tot executrice en executeuren van dit myn testament voornoemde Vrouwe 
Geertruij Margaretha de Clercq en mynen zoon David Kinker, mitsgaders den Heer Mr. Jan Frederik 
Hendrik van Hemert, wonende te Amsterdam [..] 

 
 
 Notaris Daniel Cornelis Santhagens  [nrs. 20219 20419 (1825-1855)] 
 
1747. [---. 86/7]: 15 april 1836.  Testament Willem de Clercq en Caroline Charlotte Boissevain. 
 
1748. [20237. 33]: 29 januari 1844. Oprichting commanditair vennootschap tot waarneming van 

commissiën en consignatiën, hoofdzakelijk in granen en zaden, tussen Stephanus de Clercq en Willem de 
Clercq Pzn., tezamen handelend als commissarissen onder de firma S. & P. de Clercq, gepatenteerd bij 
acten, uitgegeven vanwege de regering dezer stad, onder dagtekening van 30 en de 20 juni van het vorig 
jaar, nummers 19654 en 6393, tezamen als verantwoordelijke vennooten enerzijds (beide comparanten 
wonende alhier op de Keizersgracht, de eerste bij de Prinsenstraat, de tweede bij de Leliegracht), en elf 
familieleden als commanditaire vennooten anderzijds. Deze zijn (met de bedragen die zij inbrengen): 

  - Catharina de Vos, wed. Pieter de Clercq, won. Keizersgracht bij Leliegracht  10.000 
  - Margaretha Elisabeth Boissevain, wed. Mr. Jacques Elie Pauly, won. Leliegracht 10.000 
  - Jacob de Vos Wzn, won. Keizersgracht bij Leliegracht    10.000 
  - Walrave van Heukelom, won. Herengracht bij Brouwersgracht   10.000 
  - Pieter van Eeghen, won. Herengracht over Romeinsarmsteeg   10.000 
  - Gideon Jeremias Boissevain, won. Herengracht over Bergstraat     5.000 
  - Willem de Clercq, als gemachtigde van Matthijs Westendorp, won. te Rheden  10.000 
  - Pieter Huidekoper, burgemeester van A’dam, won. Herengracht over Nwe Spiegelstr. 10.000 
  - Jacob de Vos Jzn., won. Herengracht bij Hartenstraat      5.000 
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  - Christiaan Hermanus de Vos, won. Prinsengracht over Noordermarkt     5.000 
  - Christiaan Pieter van Eeghen, won. Leidsegracht tussen Heren- en Keizersgracht   5.000 
  Tenslotte brengt ook Stephanus de Clercq zelf in:     10.000 

                     ---------- 
   100.000 
 Het vennootschap wordt aangegaan voor een periode van zes achtereenvolgende jaren en houdt kantoor in 

het huis van Stephanus de Clercq. 
 
 
 Notaris A. van Etten  [nrs.   (1827-1852)] 
 
1749. [---. ---]: 15 januari 1830 (31?).  Testament Christiaan Hermanus de Vos en Catharina de 

Clercq. 
 
 
 Notaris Pieter Louwerse  [nrs. 20477 - 20548 (1829-1869)] 
 
1750. [---. ---]: 31 december 1838.   J.D. Altman, als gemachtigde van Susanna van der 

Linde, wed. Hendrik Jans de Vries84, draagt over aan Jean Brand tot Cabauw de hofstede Kweekhoven te 
Breukelen St. Pieter, met derzelven woonhuizing, tuinmanswoning, koets- en wagenhuizen, schuur en 
verdere getimmerten, Engels plantsoen, lanen en bossen, slingerbeek, goudvissenkom, vijvers, moes- en 
broeituinen, boomgaard, benevens een kamp weiland en verdere bepoot- en beplantingen. 

 
 
 Notaris Bruno Tideman  [nrs. 20549 - 20634  (1829-1880)] 
 
1751. [---. 412/3]: 17 november 1838.  Testament Christiaan Muller en Isabella de Clercq. 
 
 
 Notaris Coenraad van de Voort van Zijp  [nrs. 20861 - 20916  (1832-1866] 
  
1752. [20863-A. 34]: 4 maart 1834.   Comp. Pieter de Clercq Gzn., zonder beroep, 

wonende op de Herengracht bij de Hartenstraat, nr. 444, enerzijds en Gerrit van den Berg (opperman), 
won. te Amsterdam in de Ratelwachtsteeg boven nr. 8, anderzijds; verklaren dat de eerste comparant van 
zijne Majesteit de Koning permissie heeft gekregen zich bij de Mobiele Schutterij te doen remplaceren, 
en dat de tweede comparant zich als plaatsvervanger zal stellen, gedurende twee jaar. Daarvoor zal de 
eerste gehouden zijn de comparant ter andere zijde te voorzien van de vereiste  montering, 
overeenkomstig het model, en aan dezelve ƒ 50 te betalen, zodra deze verplicht zal zijn ter vervulling van 
zijn verbintenis de stad te verlaten. Vanaf die dag moet De Clercq, zolang zijn plaatsvervanger dient, aan 
diens moeder Alijda van Moselaar, wed. Hendrik van den Berg, en bij haar overlijden aan de broer van 
zijn plaatsvervanger, wekelijks betalen een som van ƒ 5. 

 
1753. [20872. 386]: 19 november 1842.   Acte van kwitantie: comp. Stephanus de Clercq, 

vermits het overlijden van Adriaan van Dijk Jansz generaal gevolmachtigde van vrouwe Johanna Ottilie 
Radendieck, wed. Hendrik van Dijk, wonende te Riga, uit eigen hoofde en als moeder en voogdesse over 
drie nog minderjarige kinderen. 

 
 
 Notaris Joannes Bernardus van Houten  [nrs. 20763 - 20787 (1831-1866)] 
 
1754. [20768. 31]: 30 mei 1844.   Inventaris boedel Willem de Clercq, Prinsengracht over de 

Noordermarkt, (oud)nr. 450. Volgende hoofdstukken, ‘Op de Vliering’, ‘Op den Zolder’, ‘Op een 
Portaal’, ‘Op den Strijkzolder’, ‘Op den Dienstbodenkamer’, ‘Op de (boven)Voorkamer’, ‘Op de 
(boven)Middenkamer, ‘Op de (boven)Achterkamer’, ‘Op de (boven)Achterkamer daarnaast’, ‘Op het 
Portaal’, ‘In de Zijkamer’, ‘In de Binnenkamer’, ‘In de Tuinkamer’, ‘In de Gang’, ‘Op de Zaal’, ‘In de 

 
84 Hendrik Jans de Vries († 1838) was een tamelijk vermogend koopman geweest. Bij zijn overlijden liet hij behalve deze 
buitenplaats ook een boerderij aan de Sloterstraatweg en twee huizen aan de Keizersgracht na. Eén van zijn dochters, Alida de Vries, 
was in 1826 getrouwd met de bekende Amsterdamse portretschilder J.A. Kruseman. Uit dit huwelijk werd  Suzanna Kruseman 
geboren, die in 1850 echtgenote werd van Stephanus de Clercq (1826-1886). 
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beneden Tuinkamer’, ‘In de Keuken’, ‘In de Kelder’, ‘In het Tuinhuis’, ‘Voorts’. Totale waarde van de 
goederen: ƒ 5.815,15. Tenslotte nog een aantal waardepapieren. 

 
1755. [20769. 14]: 11 februari 1845.  Inventaris nalatenschap Catharina de Vos, weduwe Pieter 

de Clercq Szn. Waarde van de inboedel: ƒ 3.349.90. 
 Onder de waardepapieren worden genoemd: dat de vrouwe overledene was commanditaire deelgenoote 

voor een kapitaal van ƒ 10.000 in de compagnieschap S. & P. de Clercq, opgericht op den 29 januari 
1844. 

 
1756. [20769. 22]: 11 maart 1845.  Provisionele scheiding nalatenschap Catharina de Vos, wed. 

Pieter de Clercq Szn., gewoond hebbende op de Keizersgracht bij de Leliegracht, Nr. 3499. Te verdelen: 
ƒ 52.000. 

 Op hetzelde adres wonen op dat moment ook: Maria Jacoba de Clercq x Willem de Vos Jacobzn., Willem 
de Clercq Pzn. en Sara de Clercq. Josua Bruyn, commissionair in effecten, en Elisabeth de Clercq wonen 
op de Prinsengracht, bij de Runstraat. 

 
1757. [20769. 36]: 3 mei 1845.   Josua Bruyn, als gemachtigde van zijn vrouw Elisabeth de 

Clercq, transporteert een huis en tuin, tuinhuis en erve, gelegen aan de Keizersgracht, bij de Leliegracht, 
Wijk 45, Nr. 3499, aan Cecilia Conradina Zijtsema, wed. Jacobus Medendorp, voor ƒ 11.385. (zie ook 
minuut 28: 7 april en 30: 14 april) 

 
1758. [20769. 41]: 23 mei 1845.   Definitieve scheiding nalatenschap Catharina de Vos, wed. 

Pieter de Clercq. Te verdelen: ƒ 41.250. 
 
1759. [20772. 27]: 22 mei 1849.   Comp. Caroline Charlotte Boissevain, weduwe Willem de 

Clercq, wonende op het Singel bij Korsjespoortsteeg, voor zich en qq. de minderjarige kinderen 
Stephanus, Gideon Jeremias, Marguerite Elizabeth, Karel Eduard en Matthijs de Clercq, 2) Gerrit de 
Clercq, referendaris bij het Ministerie van Financiën, wonende te ‘s-Gravenhage en 3) Daniël de Clercq, 
wonende bij zijn moeder, als erfgenamen van wijlen Willem de Clercq, mededeelgenoot van de firma S. 
& P. de Clercq van 1817-1824, 4) Matthijs Westendorp, wonende ten huize Valkenberg te Rheden, voor 
zich en qq. de minderjarige kinderen Westendorp, 5) Gerrit Westendorp, 6) Herman Karel Westendorp, 7) 
Maria Westendorp, 8) Catharina de Clercq en Christiaan Hermanus de Vos en 9) Stephanus de Clercq, 
wonende op de Keizersgracht bij de Prinsenstraat, als erfgenamen van wijlen Maria de Vos, weduwe 
Gerrit de Clercq, deelgenoot van de firma S. & P. de Clercq 1818-1822; 10) Willem de Vos Jzn., 11) 
Johanna Jacoba de Vos, 12) Catharina de Vos, 13) Elizabeth de Clercq en Josua Bruyn, 14) Willem de 
Clercq Pzn., wonende op de Keizersgracht bij de Westermarkt, en 15) Sara de Clercq, als erfgenamen van 
Pieter de Clercq Szn., deelgenoot van 1818 tot zijn dood in 1830, en van Catharina de Vos, weduwe 
Pieter de Clercq Szn., deelgenoot 1830-1834. De gezamelijke comparanten, als de enige gerechtigden tot 
het nog ongeliquideerde der zaken van de firma S. & P. de Clercq, zodanig als die vroeger gedurende het 
hiervoren gemelde tijdsverloop is geconstitueerd geweest en sedert de jaren 1818 door geen anderen dan 
de hier bovengenoemde personen, vrouwe Maria de Vos, wed. Gerrit de Clercq, de heer Willem de 
Clercq, Pieter de Clercq Szn. en diens weduwe Catharina de Vos is gedreven en welk door de heren 
Stephanus de Clercq en Willem de Clercq Pzn respectievelijk zijn opgevolgd,  machtigen de firma S. & P. 
de Clercq, gerepresenteerd door de twee hiervoor genoemde heren, om alle zaken en aangelegenheden 
van de firma tot effenheid te brengen. 

 
1760. [20772. 52]: 22 november 1849.  Scheiding boedel Willem de Clercq. Comp. Caroline 

Charlotte Boissevain, weduwe Willem de Clercq, voor zich en qq. de minderjarige kinderen Gideon 
Jermias, Marguerite Elizabeth, Carel Eduard en Matthijs de Clercq, Daniël de Clercq, voor zich en qq 
Gerrit de Clercq te ‘s-Gravenhage, Stephanus de Clercq Wzn. te Heerde. Toeziend voogd: Stephanus de 
Clercq. Te verdelen: ƒ 65.856.  

 
1761. [20773. 5]: 30 januari 1850.  Stephanus de Clercq, commissionair, handelend in 

vennootschap met Willem de Clercq Pzn. onder de firma S. & P. de Clercq, wonend op de Keizersgracht 
bij de Prinsenstraat, stelt in bewaring een akte van overeenkomst, getekend door hem comparant en 
verdere belanghebbenden, dd. 24 januari 1850, t.a.v. voortzetting der gemelde firma.  Het stuk is 
ingebonden. Door de bepalingen van de vorige overeenkomst, voor notaris D.C. Santhagens verleden op 
29 januari 1844, is de vennootschap komen te vervallen, doch zij wensen deze voort te zetten. 
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1762. [20774. 4+5]: 21 januari 1852.  Testamenten Daniël de Clercq, geëmployeerd bij de 
Nederlandsche Handelmaatschappij, wonende op de Westermarkt, nr. 20, en Gesina Goudswaard. 

 
1763. [20774. 8]: 24 februari 1852.  Inventaris nalatenschap Catharina de Clercq, ten huize van 

echtgenoot Christiaan Hermanus de Vos, Prinsengracht bij Brouwersgracht, nr. 56. 
 
1764. [20774. 14]: 20 april 1852.  Scheiding nalatenschap Catharina de Clercq. Stephanus de Clercq 

als toeziend voogd over de minderjarige kinderen van Christiaan Hermanus de Vos. 
 
1765. [20774. 65]: 13 september 1853.  Huwelijkse voorwaarden Adriaan Gildemeester, koopman, 

wonend op de Herengracht bij de Oude Leliënstraat, bruidegom, en Marguerite Elisabeth de Clercq, 
minderjarige bruid, geassisteerd door haar moeder Caroline Charlotte Boissevain, wed. Willem de Clercq, 
met haar dochter wonend op het Singel over de Romolensteeg. 

 
1766. [20774. 66+67]: 13 september 1853. Testamenten Adriaan Gildemeester en Marguerite Elisabeth 

de Clercq. 
 
1767. [20774. 89]: 30 december 1853.  Comp. Stephanus de Clercq en Willem de Clercq Pzn, 

handelende als commissionairs onder de firma S. & P. de Clercq in vennootschap en zijnde daarvan de 
enige aansprakelijke vennooten, ingevolge geregistreerde akte op 29 januari 1844 voor notaris D.C. 
Santhagens gepasseerd, gepatenteerd bij akten onder nrs. 20184 en 28310, uitgegeven vanwege de 
regering dezer stad; beiden wonende alhier, de eerste op de Prinsengracht bij Runstraat, de tweede in de 
Kalverstraat. Vennootschap zal per 31 december 1853 zijn ontbonden. De brieven, charters en papieren 
zullen komen en blijven berusten onder Stephanus de Clercq. 

 
1768. [---. 42]: 28 april 1856.   Borgtocht Gideon Jeremias Boissevain en Charles Faber 

Boissevain, ten gevalle van Matthijs de Clercq voor de nationale militie. 
 
1769. [---. 93]: 12 oktober 1857.   Testament Gerrit de Clercq. 
 
1770. [---. 97]: 24 september 1858.  Testament Daniël de Clercq, weduwnaar van Gesina 

Goudswaard. 
 
1771. [20780. 86]: 1 oktober 1859.  Lastgeving Caroline Charlotte Boissevain, weduwe Willem 

de Clercq, Daniël de Clercq, Stephanus de Clercq te Lisse, Gideon Jeremias de Clercq te Rotterdam, 
Marguerite Elisabeth de Clercq en Adriaan Gildemeester, echtelieden en Carel Eduard de Clercq, alhier, 
op Johan Arend Schröder, particulier, en Norbertus Petrus van den Berg, commies-notularis van de 
Nederlandsche Handelmaatschappij te Batavia, beide aldaar wonende; machtiging om al het nodige te 
regelen betreffende de nalatenschap van wijlen Matthijs de Clercq († ald. 26 juli 1859), in leven 
geëmployeerd bij de factorij der Nederlandsche Handelmaatschappij te Batavia. 

 
1772. [20780. 102]: 21 nov. 1859.   Proces verbaal van veiling en toewijzing van het extra 

ordinair welbezeild barkschip, varende onder de Nederlandsche vlag, genaamd Willem de Clercq, 
gevoerd door kapitein P. Ouwehand, voor ƒ 17.800, door Boissevain & Co., ten behoeve van Arnold & 
Zonen. Ingevoegd een gedrukte beschrijving en inventaris van het schip. 

 
1773. [---. 36]: 1 mei 1863.   Testament Sara de Clercq, echtgenote van Christiaan 

Hermanus de Vos. 
 
   
 Notaris Rutger Jan toe Laer [nrs. 20788 - 20832  (1831-1857)] 
 
1774. [20798. ---]: 14 mei 1842.  Testament Mr. Jan Brand van Cabauw. 
 
1775. [20800. 157]: 26 mei 1843.  IJsbrand de Kock, commissionair alhier, als gemachtigde van de 

hoogwelgeboren vrouwe Bartholomée Hermine Brand, echtgenote van de hoogwelgeboren heer Francois 
Gijsbert Staatskin baron van Brakell, particulier, en enige nagelaten dochter van Mr. Jean Brand van 
Langerak en Cabauw en Anna de Clercq, verklaart dat hij namens zijn principaal heeft verkocht aan de 
voornoemde weledelgestrengen heer Mr. Jean Brand, buiten beroep, woonachtig alhier, voor en in wiens 
naam compareert de heer Gerardus Jacobus Bottier, makelaar alhier, een hofstede genaamd Vredelust, 
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met deszelfs huizinge, stallinge, boerenhuis, landerijen, bepotingen en beplantingen, met alle ap- en 
dependentiën, liggende aan de westzijde van het Gein in de Gein- en Gaasperpolder onder 
Weespercarspel; de hofstede met nr. 128 en de boerderij met nr. 127, kadaster sectie B, nrs. 597, 598, 
599, 600, 616, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 638, 
646, 647, 648, 653, 654, 745, 748, tezamen groot 29 bunders 60 roeden en 46 ellen. De kooppenningen à 
ƒ 12.000 zijn voldaan.  [Ingebonden de twee procuraties van respectievelijk de heren Van Brakell en 
Brand]. 

 
 
 Notaris Mr. Johannes Commelin jr. [nrs. 21024 – 21081 (1831-1857)] 
 
1776. [21059. ---]: 28 mei 1867.  Acte van compagnieschap tussen Pieter Nicolaas Muller en Johannes 

de Clercq, beiden kooplieden en wonende te Amsterdam. Zij zijn aangegaan een vennootschap tot het 
drijven van eigen en commissiehandel, onder de firma van P.N. Muller en compagnie, zoals die tot 1 mei 
l.l. door eerstgenoemde op gezegde firma is gedreven. De firma zal door beide vennoten worden 
getekend, doch door geen van beiden tot iets anders mogen worden gebruikt dan tot zaken deze 
vennootschap betreffende, en alzo in geen geval tot het drijven van handel in fondsen en effecten, het 
opnemen van gelden, het aangaan van borgtochten of andere bezwarende verbintenissen, als alzulke alle 
zodanige verbintenissen voor de vennootschap niet verbindend kunnen worden geacht, ten ware die door 
beide vennoten ten behoeve van hun firma aangegaan en door beide ondertekend zijn. De vennootschap, 
welke te Amsterdam gevestigd is en op 1 mei 1867 aanvang heeft genomen, is aangegaan voor de tijd van 
4 jaren en 8 maanden, en zal dus eindigen op 31 december 1871, welke termijn echter, bij niet-opzegging 
zes maanden tevoren door een van de vennoten, stilzwijgend van jaar tot jaar zal worden verlengd. 

 
 
 Notaris Fredrik Wilhelm Fabius  [nrs. 21089 - 21122 (1837-1863)] 
 
1777. [21091. ---]: 19 mei 1840.   Testament Pieter de Clercq Gzn. 
 
1778. [21091. ---]: 19 mei 1840.   Testament Aaltje Stinstra, echtgenote van Pieter de Clercq 

Gzn. 
 
1779. [21091. ---]: 29 oktober 1840.  Testamentaire beschikking Prof. Mr. Johannes Kinker. 
 
1780. [2109.. ---]: 7 mei 1841.    Oprichting vennootschap tussen Jan van Geuns, fabrikant, 

wonende te Haarlem, en Hendrik de Clercq Gijsbertzoon, zonder beroep, wonende te Amsterdam op de 
Herengracht bij de Hartenstraat, tot het fabriceren van gomelastieken voorwerpen. De fabriek zal 
gevestigd zijn buiten doch onder de vrijdom der stad Haarlem, en de vennootschap gedreven worden 
onder de Firma van Van Geuns & Co., met ingang van 1 maart dat jaar voor een tijd van 10 jaar.   

 
1781. [21097. ---]: 8 oktober 1845.  Inventaris nalatenschap Prof. Mr. Johannes Kinker. 
 
1782. [21097. ---]: 21 oktober 1845.  Akte van scheiding van nalatenschap Prof. Mr. Johannes 

Kinker. Erfgenamen: David Kinker en Hendrik Coenraad Kinker, zonen van de overledene, en Geertruy 
Margaretha de Clercq.   Te verdelen: ƒ 105.062,49. 

 
1783. [21098. ---]: 5 oktober 1846.  Akte van decharge voor de erfgenamen van Prof. Mr. 

Johannes Kinker. 
 
1784. [---. ---]: 26 maart 1847.   Testament Geertruy Margaretha de Clercq, gescheiden 

huisvrouw van Jean Francois Guion. 
 
1785. [21105. ---]: 30 juni 1851.   Beschrijving nalatenschap Geertruy Margaretha de Clercq. 
 
1786. [21106. 113]: 10 oktober 1851.  Scheiding van de nalatenschap Geertruy Margaretha de 

Clercq († 10 maart 1851), gewoond hebbend de Achtergracht alhier. Comp. Pieter de Clercq Gzn. als 
gemachtige bij procuratie, op 9 oktober 1847 voor notaris Charles D. Miller te Madison, N.Y., U.S.A. 
verleden, door de heren Peter de Clercq, Youngs Ledyard de Clercq, Charles August de Clercq, Hendrik 
de Clercq, Julia de Clercq, geassisteerd door echtgenoot John F. Kingsbury, en Rebecca de Clercq, alle 
wonende te Cazenovia, Madison County, N.Y.; Hendrik de Clercq Gzn. voor zichzelf en als gemachtigde 
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van Maria Charlotte Alexander, weduwe van Gijsbert de Clercq jr., medicine doctor, wonende te 
Wageningen, als moeder en voogdes van haar vier minderjarige kinderen, en als gemachtigde van 
Christiaan Muller Szn., predikant der doopsgezinden te Koog a/d Zaan, wonende aldaar, weduwnaar van 
Isabella de Clercq, als vader en voogd van zijn twee minderjarige kinderen. 

 Executeurs van het testament zijn Petrus Johannes Ameshoff en Pieter de Clercq Gzn. Te verdelen: 
ƒ 67.665,60. Aan de gezamelijke kinderen van Hendrik de Clercq te Cazenovia komt toe de helft; ieder 
van hen krijgt derhalve 1/6e part van de helft = ƒ 5.638.80. De gezamelijke erfgenamen van Gijsbert de 
Clercq jr. krijgen de wederhelft. 

 
1787. [21106. ---]: 10 oktober 1851.  Akte van decharge voor Pieter de Clercq Gz. en Hendrik de 

Clercq Gz., executeurs van het testament van Geertruy Margaretha de Clercq. 
 
 
 Notaris Willem Pieter Cornelis Fabius  [nrs. 22389 - 22427 (1853-1870)] 
 
1788. [---. 2114]: 2 oktober 1863.  Scheiding van de boedels en nalatenschappen van Dr. 

Gijsbert de Clercq en van wed. Maria Charlotte Alexander. Comp. Pieter de Clercq Gzn. te Amsterdam 
als voogd en Dr. Jan Boudewijn Dompeling te Utrecht als toeziend voogd over de minderjarige Matthias 
de Clercq, Petrus Marius en Maria Charlotte de Clercq (hiertoe benoemd door kantonrechter in het eerste 
kanton, eerste arrondisment, provincie Utrecht dd. 1 december 1858); voorts comp. Frederik Sigismund 
Alexander de Clercq, officier van gezondheid bij het Indisch leger, staande op zijn vertrek naar de Oost-
Indiën, thans verblijf houdende te Amsterdam (heeft op 18 september 1863, op verzoek, van de Hoge 
Raad der Nederlanden veniam aetatis verkregen).   

 Zij verklaarden: 
 - dat Dr. Gijsbert de Clercq op 11 december 1849 te Zutphen is overleden en Maria Charlotte Alexander 

op 25 november 1858 te Utrecht, en dat zij in 1840 met elkaar in gemeenschap van goederen waren 
getrouwd. 

 - dat het testament van Gijsbert de Clercq op 21 november 1840 voor notaris Dirk Evelink te Zutphen is 
gepasseerd; dat van Maria Charlotte Alexander voor dezelfde notaris op 10 januari 1850. 

 - dat M.C. Alexander op 6 maart 1850 heeft verkocht het huis en erf te Zutphen, voor ƒ 5.850, welke 
koopsom grotendeels is besteed tot aflossing van een hypotheek, groot ƒ 4.000, terwijl het overschot 
benevens de gelden der betaalde inschulden en der verkochte bibliotheek zijn belegd. 

 - dat de comparanten Pieter de Clercq Gzn en J.B. Dompeling de boedel van M.C. Alexander te Utrecht 
hebben doen beschrijven door notaris J.H. van Schermbeek te Utrecht, op 14 december 1858, en dat uit 
deze laatste akte blijkt, dat de inboedel op het overlijden van de heer de Clercq aanwezig, nog voorhanden 
was en dat de boedel niet was verminderd, doch veeleer vooruit gegaan. 

 In de nalatenschap bevinden zich o.m.: 
- een zathe en landen, huis, schuur en erven, genaamd Rommerda State, gelegen te Pingjum. 
- 1/6e gedeelte in een perceel weiland, gelegen te Witmarsum  (deze twee onroerende goederen 

waardig geschat op ƒ 53.500) 
- een grafstede op de Stadsbegraafplaats te Zutphen, buiten de Laarpoort: nr. 419 in de eerste 

klasse, afdeling der protestanten. 
- verder verschillende certificaten van nationale schuld en obligaties 

 De gehele nalatenschap bedraagt ƒ 61.320,43. 
 
1789. [22403. 2115]: 2 oktober 1863.  Algehele lastgeving Frederik Sigismund Alexander de 

Clercq op Pieter de Clercq Gzn en Dr. Jan Boudewijn Dompeling. 
 
1790. [22411. 2840]: 15 november 1865.  Transport door Frederik Sigismund Alexander de Clercq 

aan de minderjarigen Matthias en Maria Charlotte de Clercq, zijn broer en zuster, van een gedeelte in 
enige onroerende goederen te Pingjum en Witmarsum, voor ƒ 7.642.85½  [met ingebonden een brief en 
een verklaring van respectievelijk F.S.A. de Clercq en P. de Clercq Gzn.] 

 
1791. [---. 3246]: 9 januari 1867.  Decharge door Matthias de Clercq te Utrecht, ten behoeve van zijn 

voogd Pieter de Clercq Gzn. te Amsterdam en van zijn toeziend voogd Dr. Jan Boudewijn Dompeling te 
Utrecht. 

 
1792. [---. 3247]: 9 januari 1867.  Procuratie van overschrijving kapitaal grootboek door Matthias de 

Clercq te Utrecht  [brevet]. 
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1793. [---. 3985]: 7 juni 1869.   Decharge door Marius Petrus de Clercq, zonder beroep, 
wonende op de Nieuwezijds Voorburgwal, geb. 25 december 1845, nu meerderjarig, ten behoeve van zijn 
gewezen voogd Pieter de Clercq Gzn. 

 
 
 Notaris Willem Adrianus Johannes Elzevier Dom  [nrs. 22522 - 22575 (1859-1896)] 
 
1794. [22567. ---]: 29 augustus 1890.  Inventaris nalatenschap Aaltje Stinstra, wed. Pieter de 

Clercq. Taxatie roerende goederen: ƒ 32.352,50.  Tot de onroerende goederen behoren: een huis aan de 
Herengracht en twee aan de Prinsengracht te Amsterdam, twee zathen onder Tjum, één te Jorwerd, één te 
Witmarsum, een huis aan het Plat te Franeker, acht huizen etc. te Loosduinen, ¼ gedeelte in de 
boerenhofstede Vredelust te Weespercarspel. 

 
1795. [22568. ---]: 4 februari 1891  Aanvullende inventaris nalatenschap Aaltje Stinstra. 
 
1796. [22569. ---]: 29 december 1891.  Scheiding nalatenschap Aaltje Stinstra, wed. Pieter de 

Clercq. 
 
 
 Notaris Gerard Leefkens  [nrs. 22973 - 24389  (1866-1895)] 
 
1797. [---. 174]: 29 december 1884.  Acte van vennootschap Gerard Matthieu de Clercq. 
 
1798. [---. 120/2]: 15 augustus 1885.  Mutueel testament Gerard Matthieu de Clercq en Catharina 

Engeltje Westendorp. 
 
 
 Notaris J.Ch.G. Pollones  [nrs. 23206 - 23310 (1870-1895)] 
 
1799. [23227. 150]: 29 maart 1882.  Oprichtingsakte van de N.V. Wester-Suiker Raffinaderij te 

Amsterdam. De aandelen zijn als volgt over de oprichters verdeeld: 
De heer Dirk Cordes, koopman te Amsterdam    85   aandelen 
Stephanus de Clercq Wzn., Dijkgraaf van Rijnland   40  
Henri Leonard Schäper Claus, commissionair en makelaar  115 
Fa. Adolph Boissevain & Co.      50 
Fa. Vermeer & Co.       50 
Fa. Ten Have & Van Essen      10 
Fa. H. Oyens & Zn.       50 
Jan Herman van Eeghen, commissionair in effecten   45 
Fa. Jolles & Co.       20 
Fa. W.F. Pieck & Co.       35 
M.C. van Hall, dir. A’damse Succursale der Banque de Paris et Pays Bas 45 
Lion Emanuel Löwenstam, particulier     50 
Marinus Christiaan Petrus Barbe, agent     20 
Barend van Marwijk Kooy, fabrikant     160 
Corneille Abraham Adrien Dudok de Wit, koopman   25 

 Tot directeuren zijn benoemd: Lion Emanuel Löwenstam, Marinus Christiaan Petrus Barbe en tot 
commissarissen: Dirk Cordes, Barend van Marwijk Kooy, Stephanus de Clercq Wzn en Mr. Maurits 
Cornelis van Hall. 

 
1800. [---. 207]: 16 april 1883.   Borgstelling inzake Wester Suikerraffinaderij 
 
1801. [---. 623]: 9 november 1886.  Royement Marius Petrus de Clercq. 
 
1802. [---. 69/71]: 29 januari 1889.  Huwelijkse voorwaarden en testament Gideon Stephanus de 

Clercq en Caroline Auguste Antoinette Sophie Boissevain. 
 
1803. [---. 356]: 21 mei 1889.   Wijziging Haarlemsche Stoomverffabriek, v/h W. Leur & 

Co.; Daniël de Clercq aangesteld als een der directeuren. 
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1804. [---. 24/26]: 12 januari 1891.  Huwelijkse voorwaarden en testament Isaac Cornelis Jolles 
en Aleida de Clercq. 

 
1805. [---. 57]: 21 januari 1893.   Procuratie Gerard Matthieu de Clercq. 
 
1806. [---. ---]: 3 november 1897.  Boedelscheiding nalatenschap Maria de Clercq, echtgenote van 

Pieter van Eeghen. 
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Andere archieven in het Gemeentearchief Amsterdam 

 
 

 
 

Ondertrouwregisters  (Extracten Puyboek) 
[Arch.nr. 5001] 

 
 
1807. [762a. 142vo]: 20 november 1610.  Comp. Abraham Koeke van Antwerpen, oud 28 jaar, 

wonend sinds 2½ jaar op de Nieuwendijk, vertoonen sijns ouders consent onder de hand bij Toussain 
Guyot, notaris te Antwerpen, ende versochte zijne drie Zondaegse uytroepinge van de puije met Sara de 
Klerk van Gend wonend tot Haarlem daer toe vertoonende acte van verley onder de hand van M.J. de 
Vrenen secretaris tot Haerlem. 

 
1808. [668. 359]: 7 november 1620.  Comp. Claes Heerde, van Bremen, oud 20 jaar, geassisteerd 

met Gerrit Meyer en Ellert Brede, zijn zwagers, met vaders consent, woont op N.Z. Voorburgwal, en 
Elsken Moens, oud 20 jaar, geassisteerd door Anthonio Moens, haar vader en Margaretha Moens, haar 
moeder, won. op de Herengracht. 

 
1809. [670. 30vo]: 15 mei 1625.   Comp. Pieter de Klercq, van Haarlem, 23 jaar, wiens 

moeder consent is gebleken, woont te Rotterdam, wiens gebooden tot Rotterdam en Delft mede gaan 
zullen, en Saartie Davits, van Leyden, out 19 jaar, geen ouders hebbende, geassisteerd door Francijntie 
Davits, haar zuster, wonende op de Nieuwendijk.    

 
1810. [673. 77]: 28 december 1634.  Comp. Jacques de Klercq, van Haarlem, wonende te 

Haarlem, wedr. van Sara Pieters,  en Elsjie Moens, van Amsterdam, oud 34 jaren, geassisteerd door haar 
vader Anthonis Moens, wonende op de Herengracht.   [in marge: op den 20en January het betooch van de 
geboden tot Haerlem wettelyck ingebracht en by ons gesien]. 

 
1811. [680. 124]: 18 juni 1650.     Comp. Sebastiaan vande Rijpe, weduwnaar van Jannetie de 

Witte, wonende tot Haarlem, en Geertruyt de Clerck, van Amsterdam, oud 27 jaar, wonende in de 
Harinckpackerij. 

 
1812. [681. 84]: 12 januari 1652.  Comp. Pieter de Klerck van Haarlem, koopman, oud 21 jaar, 

geassisteerd door Luycas de Klerck zijn vader, wonende op de Brouwerkey, en Agniesje Hugaerts van 
Amsterdam, oud 21 jaar, geassisteerd door haar voogd Abraham de Craen, wonende op de Coninxgracht.
     

1813. [683. 123]: 6 januari 1656.  Comp. Cornelis van der Meersch, weduwnaar, woont tot Haarlem, 
en Geertruyt de Clercq, weduwe, in de Haringspackerije. 

 
1814. [683. 149]: 22 maart 1657.  Comp. en syn op d’acte van C. van Loo, secretaris tot Haerlem 

ingeteeckent, Willem van der Kindert van Haerlem coopman out 29 jaer woont op Fluwele Burgwal & 
Passchina de Clercq van Haerlem ende daer woonende. 

   
1815. [687. 75]: 7 januari 1668.     Comp. Willem van der Kindert, van Haarlem, koopman, 

weduwnaar van Passchina de Clercq, won. Egelantiersgracht,  en Elsie Denies, van Zutphen, 28 jaar. 
 
1816. [688. 129]: 5 september 1670.  Comp. Jan van Bronckhorst, garenkoper, weduwnaar van 

Heyltie Sieuwerts, woont op de Voorburgwal, ende Agnietje Hugaert van Haerlem en daar wonende, 
wed. van Pieter de Klerck. 

 
1817. [695. 34]: 29 augustus 1685.  Comp. Pieter de Clercq van Haerlem, koopman oud 23 

jaren op de N.Z. Voorburgwal, ouders dood, met veniam aetatis, en Cornelia Block van Amsterdam, oud 
18 jaren, woont op de Singel, ouders dood, geassisteerd door haar oom en voogd Pieter Pietersz Block, de 
rato caverende voor de andere voogden Jacob van Lennep en Jan van Lennep. 
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1818. [707. 43]: 17 mei 1709.   Comp. Theodorus Fries, van Amsterdam, koopman, oud 25 
jaren, op de Singel, geassisteerd door zijn vader Abraham Jacobsz Fries, en Cornelia de Clercq, van 
Amsterdam, oud 22 jaren, op de Herengracht, geassisteerd door haar vader Pieter de Clercq. 

 
1819. [708. 122]: 26 juni 1711.   Comp. Gerrit van Heyningen, van Amsterdam, koopman, 

oud 23 jaren, woont op de Herengracht, geassisteerd door vader Jacob van Heyningen, en Elisabeth de 
Clercq, van Amsterdam, oud 20 jaar, woont als voren, geassisteerd door haar vader Pieter de Clercq. 

 
1820. [714. 136]: 29 maart 1724.  Comp. Bartholomeus van Leuvenig, van Bortschet bij Aken, oud 33 

jaar, in de Hartenstraat, ouders dood, geass. met zijn neef Jacob van Hoogvelt, en Janneke de Clercq, van 
Amsterdam, oud 28 jaar, op de Herengracht, geass. met haar vader Pieter de Clercq. 

 
1821. [715. 161]: 13 december 1725.  Comp. David de Neufville Abrahamsz, van Amsterdam, 

oud 28 jaar, op de Herengracht, geassisteerd door moeder Anna de Neufville, en Christina de Clercq, van 
Amsterdam, oud 28 jaar, woont als voren, geassisteerd door haar vader Pieter de Clercq. 

 
1822. [716. 241]: 18 maart 1728.  Comp. Pieter de Clercq junior van Amst. oud 27 j. op de 

Heeregracht, geassisteerd door zijn vader Pieter de Clercq en Sara van Leuvenig, oud 23 j. op de Kijsergr. 
geassisteerd door haer moeder Anna Kuyken. 

 
1823. [716. 445]: 14 oktober 1728.  Comp. Jan Stadnitski en Sara de Clercq 
 
1824. [718. 287]: 4 mei 1731.   Comp. Hendrik Jan Willink en Susanna de Clercq  
 
1825. [722. 186]: 16 mei 1737.    Comp. Jacob de Clercq, jonge man woont op de Heregracht 

en Geertruyd Margreta Verbruggen, woont te Utrecht. 
 
1826. [731. 142]: 28 augustus 1750.  Comp. Jan van Eeghen van Amsterdam, oud 21 jaar, op de 

Lelygragt, ouders dood, geassisteerd door zijn voogd Jacob van Egen, de rato caverende voor sijn 
medevoogd Jan Cornelje en Ds. Johannis Bremer, Pieter Croos, Jan Stadnidski en Cornelis van Grieken,  
en Cornelia de Clerk van Amsterdam, oud 21 jaar op de Heregragt, geassisteerd door haar vader Pieter de 
Clerck de voogde pr. consent 

 (in marge: hij voogdes consent; goet ingebracht)   
 
1827. [735. 1]: 4 juni 1756.   Comp. Jacob de Clerq, van Amsterdam, mennoniet, wed. 

Geertruij Margareta Verbrugge, op de Keijsersgragt, en Catharina Fortgens, van Amsterdam, mennoniet, 
wedr. Gerret Kuijken, woont als boven. Hij vrouws goed ingebracht; zij mans dood goed ingebracht. Hij 
weeskamer voldaan op 11 juni 1756.. 

 
1828. [737. 72]: 21 september 1759.  Comp. Abraham Fock van Amsterdam, mennoniet oud 27 

jaar, op de Keizersgracht, geassisteerd door zijn moeder Catharina Fortgens, en Cornelia de Clercq, van 
Amsterdam, mennoniet, oud 19 jaar,  geassisteerd door haar vader Jacob de Clercq. 

 
1829. [742. 343]: 28 november 1766.  Comp. Willem Stinstra en Cecilia de Clercq. 
 
1830. [743. 238]: 21 augustus 1767.  Comp. Isaac de Neufville van der Hoop en Geertruy 

Margaretha de Clercq. 
 
1831. [745. 203]: 26 januari 1770.  Comp. Stephanus de Clercq en Maria Bosch. 
 
1832. [745. 240]: 6 april 1770.   Comp. Pieter de Clercq en Agatha Stockelaar. 
 
1833.  [753. 76]: 12 juli 1782.   Comp. Pieter de Clercq en Isabella Stinstra. 
 
1834. [759. 416]: 5 oktober 1792.  Comp. Gerrit de Clercq en Maria de Vos. 
 
1835. [640. 264]: 13 november 1795.  Comp. Herman Rahusen en Sara de Clercq. 
 
1836. [641. 396]: 28 oktober 1796.  Comp. Pieter de Clercq en Catharina de Vos. 
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1837. [644. 379]: 19 oktober 1798.  Comp. Walrave van Heukelom en Joanna de Clercq. 
 
1838. [645. 473]: 13 september 1799.  (voor de kerk) Comp. Jean Francois Guion, van Grenoble, 

oud 35 jaren, op de Herengracht bij de Utrechtsestraat, ouders dood, geassisteerd door Samuel de la 
Chauf, in de Catrenstraat, en Geertruy Margaretha de Clercq, van Nieuwer-Amstel, doopsgezind, 28 
jaren, op hoek van Keizersgracht en Leidsegrachten, geassisteerd door haar vader Pieter de Clercq Jaczn., 
woont als boven. 

 
 
 

Begraafregisters 
[Arch.nr. 5001] 

 
 
 Nieuwe Kerk 
   
1839. [1052. 29]: 14 november 1588. Jacques de Clerck, een kindt onder den arm begraven 1-9-0 
  in marge: betaelt op den 17den november 
 
1840. [1053. 356]: 1 augustus 1622. Jacques de Klerck, bij Jansbrug, 1 kint onder d’arm 4,- 
 
1841. [1054. 54vo]: 23 april 1630. Jacques de Clercq, opt Rockin, een kint onder d’arm 4,- 
  
1842. [1054. 62vo]: 29 augustus 1631. Pieter de Clerck,  op de Nieuwendijk, onder d’arm 4,- 
 
1843. [1055. 156]: 1 nov. 1664. Perschijna de Kleerck op de Sencgel  8,- 
 
1844. [1056. 310]: 24 juli 1686. Kint van Pieter de Klerck en Cornelia Block, NZ Voorburgwal 4,- 
 
1845. [1057. 60]: 6 november 1696. Een kint van Pieter de Clerck en Cornelia Block, Voorburgwal 4,- 
 
1846. [1057. 61]: 9 januari 1697. Een kint van Pieter de Clerck en Cornelia Block, Voorburgwal 4,- 
 
1847. [1057. 90vo]: 20 oktober 1702. Een kint van Pieter de Clerck en Cornelia Block, op de Heregraft 4,- 
 
1848. [1057. 119vo]: 30 november 1707. Een kint van Pieter de Clerck en Cornelia Block, Heregraft 4,- 
 
1849. [1058. 45]: 1 september 1727. Lucas de Clercq, jongste zoon van Pieter de Clercq op de 

Heeregraft 8,- 
 
1850. [1058. 58vo]: 10 februari 1730. [I 66] Pieter de Clercq, op de Heeregragt 8,- 
  Voor ’t ligt 2,10 
 
1851. [1058. 105]: 28 juni 1740. [F 235] Laurens de Clercq 4,- 
  Voor ‘t ligt 2,10 
 
1852. [1058. 112]: 30 december 1741. [F 220] Een kind van Jacob de Clercq 4,- 
 
1853. [1058. 127]: 26 april 1745. [I 66] Cornelia Block, wed. Pieter de Clercq 8,- 
  Voor ’t ligt 2,10  
 
1854. [1059. 2]: 24 april 1753. [F 220] Geertruyde Margaretha Verbrugge, huisvr. van Jacob de 

Clercq 8,- 
  Voor ’t ligt 2,10 
 
1855. [1059. 4]: 15 december 1753. [D 170] Cornelia de Clercq, wed. Theodorus Fries 8,- 
  Voor ’t ligt 2,10 
 



Stadsarchief Amsterdam 

- 345 - 

1856. [1059. 29vo]: 29 juli 1761. [F 235] Catharina van Limburg, wed. van Abraham de Haan85 8,- 
  Voor ’t ligt 2,10 

 
1857. [1059. 34]: 13 oktober 1762. [F 306] Francois de Haan 8,- 
  Voor ‘t ligt 2,10 
  
1858. [1059. 42vo]: 20 maart 1765. [D 339] Catharina de Clercq, wed. David de Neufville 8,- 
  Voor ‘t ligt 2,10 
 
1859. [1060. 3]: 5 juli 1770. [E 50] Sara de Clercq, wed. Jan Stadnitski 8,- 
  Voor ’t licht 2,10 
 
1860. [1060. 16]: 22 april 1775. [F 306] Susanna de Clercq, wed. Francois de Haan 8,- 
  Voor ‘t licht 2,10 
 
1861. [1060. 50]: 1 juli 1784. Arend Bruyn de Clercq  
 
1862. [1060. 59vo]: 28 september 1787. [I 66] Een kind van P. de Clercq junior genaamd Pieter 4,-  
 
1863. [1060. 59]: 3 oktober 1787. [I 66] Een kind van P. de Clercq junior 4,- 
 
1864. [1060. 65]: 15 februari 1790. [C 77] Geertruij Margaretha de Clercq, wed. Isaac de  

Neufville van der Hoop   -   Licht 10,10 
 
1865. [1060. 66]: 15 mei 1790. [F 220] Willem Stinstra  -  Ligt 10,10 
 
1866. [1060. 66]: 17 mei 1790. [I 66] Een kind van Pieter de Clercq junior 4,- 
 
1867. [1060. 70vo]: 3 maart 1792. [I 66] Een kind van Pieter de Clercq junior 4,- 
 
1868. [1060.78]: 8 augustus 1794. [G 110] Maria Bruyn, huisvr. van Pieter de Clercq 8,- 
 
1869. [1061. 18vo]: 9 december 1801. [C 77] Isaac de Neufville van der Hoop 8,- 
 
1870. [1061. 32]: 30 december 1805. [G 110] Pieter de Clercq junior 8,- 
 
1871. [1061. 39]: 25 november 1807. [G 110] Pieter de Clercq 8,- 
 
1872. [1061. 41]: 1 juli 1808. [G 110] Pieter de Clercq, 29 juni overleden 8,- 
 
 
 Westerkerk 
 
1873. [1100. 86]: 13 februari 1649. Pieter de Clerck – Singel 8,- 
 
1874. [1100. 88]: 1 mei 1649. Sara Davidts - van de Singel 8,- 
  
1875. [1104. 76vo]: 12 januari 1757. [ZZ 109] Pieter de Clercq, op de Heeregracht, bij avond 10,10 
 
1876. [1104. 81]: 25 juli 1758. [ZZ 109] Jan Stadnitski, op de Keizersgracht, bij avond 10,10 
 
1877. [1105. 6]: 7 juni 1760. [ZZ 109] ’t kind van Pieter de Clercq, op de Keijsersgracht 4,- 
  
1878. [1105. 7]: 22 november 1760. [MK 254] Jan van Eeghen, op de Heeregraft, bij avond 10,10 
 
1879. [1105. 23vo]: 10 januari 1766. [ZZ 109] Sara van Leuvenig, op de Heeregraft, bij avond  10,10 
 

 
85 Catharina van Limburg was eerder weduwe van Laurens de Clercq. 
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1880. [1105. 87]: 13 mei 1783. [ZZ 221] Catharina Fortgens, laatst wed. Jacob de Clercq, bij 
avond, eigen graf 10,10 

 
1881. [1120. 136vo]: 25 november 1801. [N 254] Cornelia de Clercq, wed. Jan van Eeghen. Herengracht bij 

Wolvenstraat, met een koets, ’s morgens te 8 uuren, mondige 
kinderen 14,10 

 
 Noorderkerk 
 
1882. [1075. 132]: 23 mei 1738. [WV 58] Hendrik Jan Willink in de Houttuinen 
 
1883. [1075. 210]: 24 december 1759. [MK 85] Bartholomeus van Leuvenig, oud leeraar der 

doopsgesinden, op de Lelygragt - avont 
 
1884. [1077. 59]: 29 juni 1802. [WV 98K] Pieter de Clercq Jacobsz, op de Lydsegragt en hoek van 

de Kysersgracht, ’s morgens voor 7 uuren bygeset. 
  
1885. [1078. 14vo]: 3 november 1810. Joanna de Clercq, wed. Walrave van Heukelom 
 
 
 Oude Kerk 
 
1886. [1050. 137]: 2 januari 1782. [Noordzijde, nr. 43]: Agatha Stockelaar, huisvr. v. Pieter de  

Clercq Jaczn.  8,- 
 
 
 Nieuwezijds Kapel 
 
1887. [1073. 33vo]: 7 juni 1796. [N 317] Abraham Fock 8,- 
 
 
 

Archief van de Nieuwe Kerk 
[Arch.nr. 378.NK] 

 
 

Inv.nr. 54 – 70: Journalen van 1682 tot 1866 
 
1888. [inv.nr. 54]: 24 juli 1686. 
 I 66 - Kint van Pr. de Klercq en Cornelia Block op de NZ Voorburgwal 
  Is betaelt 5.5 
 
1889. [inv.nr. 56]: 6 nov. 1696. 
  I 66 - Een kint van Pieter de Klerk en Cornelia Block op de Voorburgwal bij ’t Zinte Nicolaasbrug 
 voor 2 uuren in de NK  5.10 
  een kint van 4 voet geswaert 2.- 
   ----- 
  Is betaelt 7.10 
 
1890. [inv.nr. 56]: 9 jan. 1697. 
 I 66 – Woensdagmiddag. Een kint van Pieter de Clerck en Cornelia Block op de Voorburgwal over St. 

Nicolaesbrugh, voor 2 uuren in de NK  5.10 
  een kint geruijmt 2.10 
  een kint uijt en ingeset 1.- 
   --------- 
  betaelt 9.- 
 
1891. [inv.nr. 58]: 20 okt. 1702. 
 I 66 – Vrijdagmiddag voor 2 uure. ’t Kint van Pieter de Clerck en Cornelia Block, op de Heeregraft naest 

de burgemeester Bas  5.10 
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1892. [inv.nr. 59]: 30 nov. 1707. 
 Woensdag voor 2 uure. Een kint van Pieter de Klerck op de Heeregraft bij de Heerestraat 5.10 
  Verhoging 5.- 
   ------ 
  Betaelt 10.10 
 
1893. [inv.nr. 63]: 1 sept. 1727. 
 I 66 – Maandagavond voor 8 uure.  Lucas de Clercq, jongste zoon van Pieter de Clercq op de Heeregragt

  12.- 
  Roef en baar 1.10 
  Voor het ligt 5.- 
  Het graf 4 diep schoongemaakt 17.10 
  De beenderen onder in ’t graf gelegt 2.10 
  Voor een deksel 1.16 
  4 kisten schoon sand 10.- 
  Het graf gestooken 1.10 
   ------- 
  Betaal 51.16 
 
 1894. [inv.nr. 63]: 10 febr. 1730. 
 I 66 – Vrijdagavond voor 8 uure.  Pieter de Clercq op de Heeregraft 12.- 
 Kinderen Roef en baar 1.10 
  Voor ’t ligt 5.- 
   ------- 
  Betaalt 18.10 
 
 1895. [inv.nr. 64]: 28 juni 1740. 
 F 234 – Dinsdagavond ten 8½ uuren.  Laurens de Clercq op de Lelijgragt 12.- 
  Roef en baar 1.10 
  Voor ’t ligt 5.- 
  ’t Graf gestooken 1.10 
   -------- 
  Betaalt 20 
 
 1896. [inv.nr. 64]: 30 dec. 1741. 
 F 220 – Saturdag middag voor 2 uuren.  Een kind van Jacob de Clercq op de Keijsersgragt bij de 

Heerenstraat  6.- 
  Sleetje 1.10 
   ------ 
  Betaalt 7.10 
 
 1897. [inv.nr. 65]: 26 april 1745. 
 I 66 – Maandagavond ten 8½ uuren  -  Maandagavond ten 8½ uuren.  Cornelia Block, wed. van Pieter de 

Clercq op de Heerengragt  12.- 
  Roef en baar 1.10 
  Voor ’t ligt 5.- 
  1 Kint uijt & in 1.- 
   ------ 
  Betaalt 19.10 
 
1898. [inv.nr. 65]: 24 april 1753. 
 F 220 - Dinsdagavond ten 8 uuren - Geertruy Margaretha Verbrugge, huisvr. van Jacob  

de Clercq, op de Keijzersgraft  -  5 kinderen  12.- 
  Roef en bar 1.10 
  Voor ’t ligt 5.- 
  4 kinderen uyt & in 4.- 
   -------

 Betaelt 22.10 
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1899. [inv.nr. 65]: 18 dec. 1753. 
 ….. – Dinsdagavond ten 7 uuren  -  Cornelia de Clercq, wed. Theodorus Fries 12.- 
 1 kind Roef en baar 1.10 
  Voor ’t ligt 5.- 
  32 jaar nasien op de boeke 9.12 
  ’t Graf gestooke 1.10 
  ’t Graf 4 diep geruymt 17.10 
  1 kist met beene in de grond 12.12 
  2 kiste schoon sand 5.- 
   --------- 
  Betaelt 64.14 
 
1900. [inv.nr. 66]: 29 juli 1761. 
 F 235 - Woensdagavond ten 8½  uuren, Catharina van Limburg, wed. Abraham de Haan, op de 

Heerengragt bij de Lelijgragt  12.- 
 1 kind    Roef en baar 1.10 
 (in marge: koetze) Voor ’t ligt 5.- 
  Extra loon op Woensdag 4.- 
  ’t Graf gestooke 1.10 
  De derde kist geruijmt 13.10 
  De 4de kist & kind geopend, ook na de lijken te sien 16.3 
  2 kinderen uijt en in geset 2.- 
  Schoon sand 2.10 
   --------- 
  Betaald 58.30 
 
 1901. [inv.nr. 66]: 13 okt. 1762. 
 F 306  - Woensdagavond ten 8 uuren, Francois de Haan, ten huize van D.H. Willem Feitama, op de 

Heeregraft  12.- 
  Roef en baar 1.10 
  Voor ’t ligt 5.- 
  Nasien op de boeken 3.- 
  Extra loon op Woensdag 4.- 
  Het lijk van Jan Abraham Ackersloot hier uijt over- 
  gebracht in een kerkgraf zijnde de tweede kist 28.- 
  Schoon sand 2.10 
   -------- 
  Betaald 57.10 
 
1902. [inv.nr. 66]: 20 maart 1765. 
 D 339 – Woensdagavond ten 8 uure  - Christina de Clercq, wed. David de Neufville  
 op de Keysersgraft.  Mondige kinderen  12.- 
  Roef en baar 1.10 
 In marge: koetze Voor’t ligt 5.- 
  Extra op woensdag 4.- 
   ------ 
  Betaalt 22.10 
 
1903. [inv.nr. 66]: 5 juli 1770. 
 E 50  -  Sara de Clercq, wed. Jan Stadnitski, op de Lelijgracht.  Mondige kinderen. 12.- 
 Op ’t choor Baar en roef 2.- 
  Voor ’t licht 5.- 
  ’t Graf gestooken 1.10 
   -------- 
  Betaald 30.- 
 
1904. [inv.nr. 66]: 22 april 1775. 
 F 306 – Saturdagavond ten 8½ uuren  -  Susanna de Clercq, laatst weduwe van Francois de Haan, 

ten huize van de heer Jacob de Clercq, op de Kijsersgracht, over de Westermarkt 12.- 
  Baar en roef 1.10 
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  Voor ’t licht 5.- 
  De boeken nagesien 2.8 
  3 kisten geruijmt 13.10 
  schoon sand 2.10 
  ’t kistje met beenen ingeset 2.- 
   -------- 
  Betaald 40.8 
 
1905. [inv.nr. 67]: 27 sept. 1787. 
 I 66 – Vrijdagavond bijgeset – Een kind van Pieter de Clercq junior op de Keysersgragt bij de Lelijgragt. 

 6.10 
  Baar en roef 1.10 
   -------- 
  Betaald 8.- 
 
1906. [inv.nr. 67]: 3 okt. 1787. 
 I 66 – Woensdagavond ten 8 uuren – Een kind van Pieter de Clercq junior op de Keysersgragt  

bij de Lelijgragt.  6.10 
  Baar en roef 1.10 
   -------- 
  Betaald 8.- 
   
1907. [inv.nr. 67]: 1 juli 1784. 
 I 66 - Donderdag avond ten 9 uuren, Arend Bruyn de Clercq, jongste zoon van Pieter de Clercq op de 

Keizersgracht bij de Prinsenstraat  12.- 
  Baar en roev 1.10 
  Voor ’t licht 5.- 
  Graf gestooken 1.10 
   -------- 
  Betaald 20.- 
 
1908. [inv.nr. 67]: 15 febr. 1790. 
 C 77 – Maandagavond ten ½ 7 uuren  -  Geertruy Margaretha de Clercq, huisvrouw van Isaac 

de Neufville van der Hoop, op de Heerengragt bij de Wolvenstraat. Geen kinderen 12.- 
  Roef en baar 1.10 
  Voor ’t licht 5.- 
   ------ 
  Betaald 17.10 
 
1909. [inv.nr. 67]: 15 mei 1790. 
 ….  -  Willem Stinstra, op de Heeregracht over de Drie Koningenstraat, 2 onmondige kinderen 12.- 
  Baar en roef 1.10 
  Voor ’t licht 5.- 
  4 kinderen geruijmt, van 2 voet 
  de beenderen in kistje gedaan 8.10 
   ------- 
  Betaald 27.- 
 
1910. [inv.nr. 67]: ….. 
 I 66 - Maandag ten 7 uuren  - Een kind van Pieter de Clercq junior, op de Kijzersgracht  

bij de Lelijgracht  6.- 
  Baar en roef 1.10 
  Extra 2.10 
   ------ 
  Betaald 9.- 
 
1911. [inv.nr. 67]: ….. 
 I 66 - Zaturdag ten 8 uuren  - Een kind van Pieter de Clercq junior, op de Kijzersgracht  

tusschen de Lelijgracht en het huys met de hoofden  6.- 
  Baar en roef 1.10 
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  Extra 2.10 
   ------- 
  Betaald 9.- 
 
1912. [inv.nr. 68]: 8 aug. 1794. 
 G 110 – Vrijdag ten 8 uuren - Maria Bruyn, huijsvrouw van Pieter de Clercq, op de  
 Kijsersgracht bij de Prinsenstraat. Mondige kinderen  10.10 
  Baar en roef 1.10 
  Begraafloon 2.10 
   --------- 
  Betaald 14.10 
 
1913. [inv.nr. 68]: 9 dec. 1801 
 C 77 – Woensdag na 7 uuren – Isaac de Neufville van der Hoop, op de Herengracht 
 bij de Wolvenstraat. Geen kinderen.  8.- 
  Baar en roef 1.10 
  Begraafloon 2.10 
   ------- 
  Betaald 12.- 
 
1914. [inv.nr. 68]: 30 dec. 1805. 
 G 110 – Maandag na 8 uuren -  Pieter de Clercq junior op de Keijsersgracht 8.- 
  Baar en roef 1.10 
  Begraafloon 2.10 
   ------- 
  Betaald 8 jan. 1806 12.- 
 
1915. [inv.nr. 69]: 25 nov. 1807. 
 G 110 – Woensdag 9 uuren – Pieter de Clercq, Kijsersgracht bij de Remonstrante  
 Kerk, Nr. 447. 2 onmondige kindskinderen  12.- 
  Extra 2.10 
   ------- 
  Betaald 14.10 
 
1916. [inv.nr. 69]: 1 juli 1808. 
 G 110 – Vrijdag -  Pieter de Clercq, Kijsersgracht bij de Lelijgracht, Nr. 12. Ongehuwd 10.10 
 Overleden 29 junij Buijten begraven 3.- 
  ’t Graf gestooken 1.10 
  Nazien der boeken 1.4 
  Extra voor middag 2.10 
   ------- 
  Betaald 18.4 
 
 
 

Archief van de Westerkerk  
[Arch.nr. 378.WK] 

 
 
 Inv.nr. 39 – 46: Journalen van 1668 tot 1865 
 
1917. [inv.nr. 41]: 12 jan. 1757. 
 Pieter de Clercq op de Heeregraft bij de Heerestraat. B & K Nr. 109 ZZ, bij avond, 1 onmondig kind. 
 Betaelt 18.10 
 
1918. [inv.nr. 41]: 25 juli 1758. 
 Jan Stadnitski, op de Keysersgraft voorbij de Heerestraat, B & K Nr. 109 ZZ, bij avond, 2 onmondige 

kinderen 18.10 
 
1919. [inv.nr. 41]: 7 juni 1760. 
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 ’t Kind van Pieter de Clercq, genaamd Arend, op de Keyzersgraft, bij de Remonstrante Kerk, Nr. 109 
ZZ, met slee 7.10 

 
1920. [inv.nr. 41]: 22 nov. 1760. 
 Jan van Eeghen, op de Heeregraft bij de Wolvestraat, B & K, Nr. 254 MK, bij avond, 4 onmondige 

kinderen  18.10 
 
1921. [inv.nr. 43]: 13 mei 1787. 
 ZZ 221: Avond ten 8 ½ uuren, Catharina Fortgens, laatst weduwe van Jacob de Clercq, op de 

Keysersgragt over de Westermarkt, mondige kinderen  12.- 
  Baar en roev 1.10 
  Voor ’t ligt 5.-- 
   --------- 
  Betaald 18.10 
  

  
  

Archief van de Nieuwezijds Kapel  
[Arch.nr. 378.NZK] 

 
 

Inv.nr. 14-19: Begrafenis-rekeningboeken van 1742 tot 1867 
 
1922. [inv.nr. 17]: 7 juni 1796. 
 Dinsdagmorgen voor 7 uuren bijgezet:  Abraham Fock op de Kijzersgracht bij de  13.- 

Westermarkt.  Mondige kinderen Baar en roef 1.10 
  Graf gestooken 1.10 
   ------- 
  Betaald 16.- 

 
 
 

Poorterboeken   
[Arch.nr. 5033] 

 
 
1923. [B 354]: 24 april 1597. Pieter van Middeldonck86, droogscheerder van Antwerpen. 
 
1924. [12. 192]: 2 december 1710. Gerrit van Heyningen, koopman, zoon van Jacob van Heyningen, 

medekoopman. 
 
1925. [15. 136]: 3 maart 1722. David de Neufville Abrahamsz., koopman, zoon van Abraham 

de Neufville, in zijn leven medekoopman en poorter, is een 
ingeboren poorter 

 
1926. [16. 370]: 15 juli 1728. Pieter de Clercq junior, getrouwd met Sara van Leuvenich, 

dochter van Steven van Leuvenich, in leven leerkoper en poorter. 
 
1927. [17. 291]: 13 april 1734. Jacob de Clercq, van Amsterdam, koopman, heeft poortergeld 

betaald. 
 
1928. [21.15]: 29 oktober 1754. Abraham Fock, koopman, zoon van Abraham Fock, in leven 

koopman en poorter, is een ingeboren poorter. 
 
1929. [21. 429]: 2 september 1751. Pieter de Clercq junior, zoon van Pieter de Clercq senior, 

medekoopman en poorter. 
 

 
86 Pieter van Middeldonck was de vader van Sara van Middeldonck († 1633), eerste echtgenote van Jacques de Clercq. 
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1930. [24. 84]: 16 november 1768. Stephanus de Clercq, koopman, zoon van Pieter de Clercq, in 
leven koopman en poorter 

 
1931. [25. 68]: 7 juni 1770. Pieter de Clercq Jaczn., koopman, zoon van Jacob de Clercq, 

koopman en poorter. 
 
1932. [27. 63]: 9 juli 1778. Pieter de Clercq junior, koopman, zoon van Pieter de Clercq 

junior, koopman. 
 
1933. [31. 104]: 13 januari 1808. Gerrit de Clercq, zoon van Stephanus de Clercq, heeft met ware 

woorden in plaats van eede de poorterbelofte afgelegd. 
 
1934. [31. 104]: 13 januari 1808. Pieter de Clercq, zoon van ut supra, als laatst gemeld. 
 
1935. [31. 109]: 30 juni 1809. Gijsbert de Clercq, geboren op de Overtoom onder Nieuwer-

Amstel, als getrouwd met Maria de Clercq, dochter van Pieter de 
Clercq junior, in leven koopman en poorter. 

 
1936. [31. 110]: 17 augustus 1809. Gijsbert de Clercq, zoon van Pieter de Clercq Jaczn., in leven 

poorter. 
 

 
 

Archief van de Secretaris; stukken betreffende de ontvangst  
van de twintigste penning op de Collaterale Successie  

[Arch. nr. 5046] 
 
 
1937. [6, fol. 2]: 7 mei 1688. Wij ondergetekenden als erffgenamen onder benificie van inventaris van 

zaliger Pieter Pietersz Block, verclaren en beloven bij dezen, dat wij, soo wanneer in tijden en wijlen 
mochte bevonden werden van de naerlatenschap van de voorn. Pieter Pietersz Block, ten behoeve van 
ons, iets es over te schieten, sulx ter secretarie dezer stede Amsterdam behoorlijk zullen bekent maeken, 
om alsdan, in gevolge van d'ordonnantie op de collaterale successie, van de vaste en andere goederen en 
effecten de 20en penning subject, bij meergemelde Pieter Pietersz Block achtergelaten, 's Lands 
gerechtigheid wegens de collaterale successie voldaen te werden. 

 Actum in Amsterdam, den 7 Maij 1688. 
 Getekend: Anthony Rooleeuw, Pieter de Clercq, Pieter de Wolff, Christiaen van Hoeck, Pieter Block 

Michielsz, Pieter Pietersz van Beeck. 
 
1938. [25. 1088]: 10 november 1740.  Nagelaten bij Laurens de Clercq, obiit 22 juni 1740. 
 

ƒ 4.151.13.- De helft in £ 681.15 sterling capt. nieuwe Zuid-Zee Annuities à 111% wissel 35  
( ß?) agrol 4% 

ƒ 39.226.13.- De helft in £ 5.000 sterling capt. in de Bank van Engeland à 143% als voren 
ƒ 5.412.5.- De helft in £ 500 sterling capt. in de Oost-Indische Compagnie te Londen à 164½  

% als voren. 
ƒ 7.968.4.- De helft in £ 1.308.8.3 sterling capt. in Zuid-Zee Annuities à 111% als voren. 

   
 Betaald aan 20ste penning etc. ƒ 3.094.0.10, door Jacob de Clercq als gemachtigde van Catharina van 

Limburg, wed. Laurens de Clercq. 
 
1939. [41, fol. 450-451]: 20 dec. 1771.  Nagelaten door Janneke de Clercq, wed. van Bartholomeus 

van Leuvenig, overl. 22 november 1771:  twee huizen op de Leliegracht, actiën in de Bank van Engeland, 
obligaties.  Alles ter waarde van ƒ 168.973.13.- ; belast met ƒ 9.941.6.6. Aangegeven door Pieter de 
Clercq als executeur van het testament. 

 
1940. [43, fol.  303-304vo]: 22 dec. 1775.  Susanna de Clercq, wed. Francois de Haan, overl. 

Breukelen 1775. Laat na ƒ 35.856. Executeur: Claude Noortwijck. 
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 Een kustingbrief door Bartholomeus Gijbel en Elizabeth Woelesius gepasseert in dato 19 april 1741, ten 
behoeve van Susanna de Clercq, wed. Hendrik Jan Willink, groot per resto 13.000,-.- 

 Een schepenkennisse ten laste voors. in dato 26 april 1771 ten behoeve van Susanna de Clercq, wed. 
Francois de Haan, gepasseerd 5.000,-.- 

 11 lijfrente brieven ten laste van het gemeene lands comptoir te Amsterdam in dato 17 maart 1747 
 Een gr. fl. 48,- ten lijve Cornelia Stadniski oud 45 jaaren, is ad 7 jaaren 336,-.- 
 Een gr. fl. 48,- --- Sara Stadniski oud 37 jaaren, is ad 8 jaaren 384,-.- 
 Een gr. fl. 48,- --- Pieter Stadniski oud 39 jaaren is ad 8 jaaren 384,-.- 
 Een gr. fl. 48,- --- Sara de Haan, oud 47 jaaren, is ad 7 jaaren 336,-.- 
 Een gr. fl. 48,- --- Jacob de Haan, oud 45 jaaren, is ad 7 jaaren 336,-.- 
 Een gr. fl. 48,- --- Elisabeth de Haan, oud 39 jaaren, is ad 8 jaaren 384,-.- 
 Een gr. fl. 48,- --- Cornelia de Haan, oud 37 jaaren, is ad 8 jaaren 384,-.- 
 Een gr. fl. 64,- --- Cornelia de Clercq, oud 34 jaaren, is ad 8 jaaren 512,-.- 
 Een gr. fl. 64,- --- Cecilia de Clercq, oud 31 jaaren, is ad 8 jaaren 512,-.- 
 Een gr. fl. 64,- --- Geertruij Margaretha de Clercq, oud 29 jaaren, is ad 9 jaaren 576,-.- 
 13 dito in dato 28 maart 1747 
 Een gr. fl. 48,- ten lijve Sara Fries, oud 45 jaaren, is ad 7 jaaren 336,-.- 
 Een gr. fl. 64,- --- Pieter de Clercq, oud 43 jaaren, is ad 7 jaaren 448,-,- 
 Een gr. fl. 64,- --- Cornelia de Clercq, oud 46 jaaren, is ad 7 jaaren 448,-.- 
 Een gr. fl. 64,- --- Cornelia de Neufville, oud 43 jaaren, is ad 7 jaaren 448,-.- 
 Een gr. fl. 48,- --- Maria Feitama, oud 41 jaaren, is ad 7 jaaren 336,-.- 
 Een gr. fl. 48,- --- Jacob Feitama, oud 48 jaaren, is ad 7 jaaren 336,-.- 
 Een gr. fl. 48,- --- Willem Feitama, oud 51 jaaren, is ad 6 jaaren 288,-.- 
 Een gr. fl. 48,- --- Laurens van Heyningen, oud 43 jaaren, is ad 7 jaaren 336,-.- 
 Een gr. fl. 48,- --- Jacob Feitama, oud 48 jaaren, is ad 7 jaaren 336,-.- 
 Een gr. fl. 216,- --- Cornelia Fries, oud 63 jaaren, is ad 4 jaaren 864,-.- 
 Een gr. fl. 144,- --- als boven 576,-.- 
 Een gr. fl. 72,- --- als boven  336,-.- 
 Een gr. fl. 72,- --- als boven  228,-.- 
  Capitaal fl. 27.856,-.- 
  
 Het bovenstaande is de gemeene boedel van Susanna de Clercq, en haar vooroverleeden man Francois 

de Haan, welke echtelieden gedisponeert hebben ter laatster dood, ten behoeve van hunne wederzijdsche 
vrienden; met deeze uitzondering egter, dat de langstlevende de vrijheid wierd gelaten, om de eene zijde 
boven de andere te begunstigen, uit kragte van welkers dispositie word geërfd. 

 
 12/20 parten door vrienden van de vrouw 
 7/20 parten door vrienden van de man  (alle binnen de vierden graad, ut ab intestato) 
 1/20 part door een vreemde 
 
 Ampliatie van de voorstaande nalatenschap 1/7 part in agt obligatiën ten laste Holland en Westvriesland, 

ten comptoire Amsterdam, ten naame Bartholomeus van Leuvenig, in dato 1 maij 1754, fol. 214vo en 215, 
nr. 2313 - 2320, incl. ieder ad fl. 1.000,- 

 is  8.000,-.- 
 Is voor 1/7 part fl. 1.142,17.- 
 
 Actum 22 dec. 1775. Claude Noortwijck 
 
1941. [58. 455]:   Anna Stinstra, wed. Mr. Jan Brants, † 1 januari 1795. Laat na: ƒ 74.459.4.-.  

Erfgename: haar moeder Cornelia de Clercq  (procuratie op Isaac de Neufville van der Hoop, notaris C. 
van Homrigh: 9 november 1795) 

 
 
 

Kwijtscheldingsregisters  
[Arch.nr. 5062] 

 
 
1942. [23, fol. 90]: 9 mei 1614.  Jacob Matheus, kousemaker, Christiaen Marts, schoenlapper, Hans 

Samuels, bouratwerker en Hoyte Reyers, drooscheerder, zwagers, als mannen en voogden van hun 
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respectieve huisvrouwen, erfgenamen van Joriaen Jansz, tuinman(?), hebben verkocht en schelden kwijt 
aan Abram Couck, koopman, en Albert Philips, tezamen, een huis en erve zijde twee woningen onder een 
dak, staande en gelegen buiten de nieuwe fortificatie van deze stad, op het Lijnbaanspad, placht te wesen 
buiten de Jan Rodenspoort, daar lendenen van zijn Theuns Henricx, wever aan de oostzijde en Bastiaen 
Warwoest, terpentijnbrander aan de westzijde, strekkende voor van de Halve(?)sloot tot achter te 
halversloot van Jan Hansespad 

  
1943. [24, fol. 39vo]: 3 aug. 1615. Pompeus Dircksz, als procuratie hebbende van Jan Cornelisz Silling, zijn 

zwager, heeft verkocht en scheldt kwijt aan Abraham Couck, zijdelakenkoper, twee erven gelegen aan de 
Bloemgracht, breed tezamen 40 voeten en lang omtrent 111 voeten, belend Pieter Jansz, kuiper, ter 
oostzijde en hij comparant aan de westzijde, strekkende van voor van de straat tot achter aan Hendrick 
Willemsz 

 
1944. [24, fol. 153vo]: 13 maart 1616.  Jan Pietersz du Bien heeft verkocht en scheldt kwijt aan 

Passchijna Grijspars, weduwe van wijlen Jacques de Clerck, wonende te Rotterdam, een erf breet omtrent 
veerthien voeten ende lanck 42 voeten gelegen aen de zuytzijde van de Heerenstraat daer [....?] Tanneke 
Bosijns, weduwe van Hans de [Bock?] and westzijde ende hij comparant daernaest met een gemeene 
muijre ande oostzijde gelegen is, streckende van voor van de straet tot achter aent erff van hem 
comparant [...]. 

 
1945. [26, fol. 84vo]: 16 jan. 1618. Anna Jacobsdr. heeft verkocht en scheldt kwijt aan Abraham Couck 

een erve gelegen op de zuidzijde van de Egelantiersgracht, breed langs de gracht 20 voeten en diep 
omtrent 31 voeten, naar uitwijzen van de meetcedullen van Mr. Lucas Jansz Sinck, gezworen landmeter 
dezer stad, belent het erve gekocht door Gerrit Arentsz Smits aan de oostzijde en de heere burgemeester 
Jacob de Graeff aan de westzijde. 

 
1946.  [27, fol. 65]: 2 okt. 1619.  Pieter Pietersz, linnenwever, heeft verkocht en scheldt kwijt aan 

Abraham Couck de erve, gelegen achter het huis en erve van hem comparant, in de Bloemstraat, breed 20 
voeten en lang 33½ voeten, daar lendenen van Pieter Jansz aan de oostzijde en de voorn. Abraham Couck 
aan de noordwestzijde 

 
1947.  [27, fol. 74vo]: 5 nov. 1619.  Pauwels Buys scheldt kwijt aan Passchijntgen Grijspaert, wed. 

Jacques de Clercq, twee huizen en erven, staande onder één dak, aan de zuidzijde van de Lauriers-
dwarsstraat, met de helft van een gemene gang, gelegen aan de oostzijde; breed doorgaans omtrent dertig 
voeten zonder de gang, belend de erfgenamen van Philips Bastaert aan de westzijde en de erfgenamen van 
Laurens …, met een gemene gang aan de oostzijde, strekkende van voor van de Lauriersstraat tot achter 
aan het erf van Hans van der Eynde.  

 Wordt nog gesproken over rente die Abraham Coucke, in der naem van Passchijntgen Grijspaert, zijn 
schoonmoeder, tot laste van derzelver Passchijntgen Grijspaert, genomen heeft, volgens de spetiale 
proccuratie ons schepenen vertoont, en geregistreert int procuratieboek ter secretarie alhier. 

 
1948.  [27, fol. 229vo-230]: 1 juni 1620. Henrick Gerritsz, metselaar, heeft verkocht en scheldt kwijt aan 

Abraham Coeck en Gillis de Haze, de huis en erve met een ledig erf daarachter, staande en gelegen aan 
het Wagenplein bij de Nieuwe Haarlemmermpoort, daar de Metselhamer in de gevel staat, en lendenen 
van zijn de straat van 26 voeten breed aan de zuidzijde en een ledig erfg aan de noordzijde, strekkende 
voor van het Wagenplein tot achter aan een ledig erf, zijnde het voors. erf lang 17 voeten,  

 
1949.  [30, fol. 210vo-211]: 8 juli 1623.  Jacques de Clercq, als gemachtigde van zijn moeder 

Pasquijntgen Grijspaerts, heeft verkocht en draagt over aan Jan Kinckhuijsen twee huizen en erven onder 
een dak, staande aan de zuidzijde van de Laurierstraat, met de helft van de gemene gang gelegen aan de 
oostzijde van de voorn. huizen. 

 
1950.  [31, fol. 37vo]: 8 nov. 1623. Salomon Rogiers en Jacques de Clercq, als procuratie hebbende van 

Abraham Couck, ons schepenen in originele gebleken en geregistreerd in het procuratieboek ter secretarie 
alhier berustende, hebben verkocht en schelden kwijt aan Jan Fredericksz, metselaar, een huis en erve 
staande aan de noordzijde van de Bloemstraat, belend Albert Philipsz aan de westzijde en de voorn. 
Couck aan de oostzijde, met een gemene muur, strekkende van de straat tot achter met een gemene 
schutting van de drie achterhuizen, in alle schijns, onder conditie dat de secrete ofte private, zoo in de 
ganck als achter mettet huys aan de oostzijde ende dese huysen gemeen geweest hebbende bij deze koop 
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op zijn eigen grond gesteld en gemaakt zullen moeten worden, zonder dat hij iets op de grond van het huis 
aan de oostzijde zal mogen pretenderen. 

 
1951.  [31, fol. 209vo]: 24 juli 1624.  Salomon Rogiers en Jacques de Clercq, als procuratie 

hebbende van Abraham Couck, hebben verkocht en schelden kwijt aan Hendrick Claesz, een huis en erve 
staande op de zuidzijde van de Bloemgracht, belent de gang van Pieter Canstluyt(?) aan de westzijde en 
Susanna Goris, met de gemene gang (daar het huis staande in de Bloemstraat; genaamd de Drie Cronen 
zijn uitgang in en door heeft [...]) aan de oostzijde, strekkende hetzelve huis van voor van de Bloemgracht 
tot achter aan de huisinge van Claes Jorisz [...] 

 
1952.  [31, fol. 209vo]: 24 juli 1624. Jacques de Clercq, als procuratie hebbende van Pasquyna de Clercq, 

zijn moeder, heeft verkocht en scheldt kwijt aan Henrick Claesz, tafelbordverver, een huis en erve staande 
aan de zuidzijde van de Herenstraat, belend Coenraet Pieters aan de westzijde en Jan Pietersz du Bien aan 
de oostzijde. Jacques de Bats, lakenkoper, staat borg. 

 
1953.  [35, fol. 44vo]: 23 augustus 1630.  Comp. Magdalena Gomaer, wed. Herman Hesters, geass. 

met Jeronimus Hesters, haar zoon en voogd in deze, Guillaume van der Helst en Jacob Carnebeek(?), haar 
zwagers […] heeft verkocht en scheldt kwijt bij deze aan Jacques de Clercq, een huis en erve, gestaen op 
’t Rockin, daar Gent uithangt en de koper tegenwoordig in woont, belent Jan Rochusz.87 aan de 
noordzijde en Gerrit Verstegen aan de zuidzijde, strekkende voor van de straat tot achter aan de huisen de 
Swarte Vette Hen, haar comparente toekomende, met conditie dat het riool van het voorschr. huis de 
Swarte Hen in de Kalverstraet uitkomende zijn lozing heeft door de riool van dit huis en als het riool 
gereinigd moet worden of verstopt is, dat de koper zal moeten gedogen dat zulks telkenmale gereinigd en 
vermaakt wordt, in welke gevallen de onkosten daarbij beide huizen iedermaal half om half dragen 
zullen; dat ook de waterlozing van het voorschr. huis de Swarte Hen zijn uitwatering heeft en behouden 
zal door de goot tussen deze huisen en het huis van de voorschr. Verstegen daarnaast leggende en dat 
mede de regenbak van het voorn. huis de Swarte Hen staande ten dele op de plaats van deze huise, alzo 
ten eeuwigen dage blijven zal […] Item dat ’t gemelde galderije is overstekende, precario vergunt is, dat 
oock de gaelderije van voorschr. twee huijsen daer de secreten staen gescheijden wert met een gemeene 
muijr. […] Geen koopsom genoemd. 

 
1954. [56, fol. 230vo-231]: 13 juli 1671.  Govert Tobiasz van den Wijngaert, voor hemzelf en de 

andere erfgenamen van Tobias Govertsz van den Wijngaert, heeft verkocht en scheldt kwijt aan Jan van 
Bronkchorst, als getrouwd hebbende Agneta Hugaert, voor en in naam van haar voorkinderen van de 
voorn. Agneta Hugaert [bij wijlen Pieter de Clercq, DdC], een huis en erve, staande en leggende in de 
Oudebrugsteeg, aan de Oude zijde, daar Nieu Delfft uithangt, belend nu of vanouds de weduwe van 
Conrad van Coblens met een gemene muur aan de oostzijde en de erfgenamen van Jan Verstraten aan de 
westijzde, voor fl. 1000 contant. 

 
1955. [86 (E4), fol. 158]: 29 april 1712.   Geertruyd Hartjens, wed. Jacob van Eeghen heeft verkocht  

en scheldt kwijt aan Pieter de Clercq een huis en erf Leliegracht oostzijde, tegenover Schuitsluis, belend 
Adrianus Luyken aan de oostzijde en Sibilla van Sypesteyn aan de westzijde, voor ƒ 6.250. 

 
1956. [95 (O4), fol. 14vo]: 20 februari 1721.    Jacob van Heyningen heeft verkocht en scheldt 

kwijt aan Pieter de Clercq, koopman, een huis en erf aan de Herengracht westzijde, tussen Herenstraat en 
Brouwersgracht voor ƒ 28.000  (opdr. 23 juni 1699). 

 
1957. [105 (Z4), fol. 158]: 6 december 1731.  De weduwnaar en kinderen van Maria Goedvriend 

hebben verkocht en schelden kwijt aan Pieter de Clercq een pakhuis en erve, genaamde De Zeeridder, op 
Marken aan de zuidoostzijde, belend nu of vanouds …… (niet ingevuld) Becx aan de oostzijde, en Jan 
Pietersz, mastkoper, aan de westzijde, strekkende voor van de gang, genaande de Wijegang, tot achter aan 
de Burgwal, voor ƒ 6.800. 

 
1958. [106 (A5), fol. 339vo]: 12 november 1732. Cornelia Block, wed. Pieter de Clercq (akten Hans de Wolff 

1/5 april 1730, 8 september 1731) met vierendeelen Laurens en Pieter de Clercq en Jan ten Cate 
Lambertsz., [......?] heeft verkocht en scheldt kwijt aan Floris van Weersel een  huis en erf Herengracht 

 
87 11 juni 1627: Kwijtgescholden aan Jan Rochusz, schavenmaker, een derde part in huis en erve, staande op het Rokin, op de 
zuiderhoek van de Spaarpotsteeg, met de derde part van drie woningen daarachter, nader gementioneert in de brieven van 
kwijtschelding [Kw.sch. 33 (C) 162vo] 
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westzijde, tussen Herenstraat en Brouwersgracht voor ƒ 37.500 (ordinaire kwijtschelding aan Pieter de 
Clercq 20 februari 1721; ex. aan Jacob van Heyningen 23 juni 1699)   

 
1959. [107 (B5), fol. 61]: 4 november 1733.  De erfgenamen De Mortier hebben verkocht en 

schelden kwijt aan Cornelia Block, wed. Pieter de Clercq, een huis en erve aan de Leliegracht zuidzijde, 
tussen Keizers- en Prinsengracht; belend de erfgenamen Eduard Streusen aan de oostzijde, de erfgenamen 
van Arent Willemsz. Smit aan de westzijde, voor  ƒ 12.000. 

 
1960. [107 (B5), fol. 317vo]: 12 maart 1733.  Christiaan Emmery heeft verkocht en scheldt kwijt 

aan Cornelia Block, wed. Pieter de Clercq, een huis en erve aan de Leliegracht zuidzijde, tussen Keizers- 
en Prinsengracht; belend ten oosten aan juffr. Mortier, ten westen aan Bartholomeus van Leuvenich, voor 
ƒ 11.000. 

 
1961. [112 (5G), fol. 158]: 8 mei 1738.  Rudolph van Norden heeft verkocht en scheldt kwijt aan 

Pieter de Clercq een pakhuis en erve op Uijlenburg, in de Achterstraat aan de zuidzijde, aan het eind bij 
Rapenburg, genaamd Het Slot Riga, getekend Nr. 2, belend de weduwe Jan Nessing & Zoon aan de 
oostzijde, met een gemene muur en loden goot, en Dirk Burgers aan de westzijde, met gemene muur en 
goot, strekkende van de straat tot achter aan het water van de Stadsgracht, voor ƒ 10.000. 

 
1962. [119 (O5), fol. 93vo]: 15 juli 1745.  Jacob de Clercq, als zoon en mede-erfgenaam van Cornelia 

Block, wed. Pieter de Clercq, bij provisionele scheiding voor not. Herman de Wolff, d.d. 2 juli 1745 
eigenaar van het navolgende perceel (welk perceel op 12 maart 1733 aan Cornelia Block is opgedragen), 
scheldt kwijt aan Bartholomeus van Leuvenich een huis en erve op de Leliegracht aan de zuidzijde, tussen 
Keizersgracht en Prinsengracht, belend aan de oostzijde de erfgenamen van Cornelia Block en aan de 
westzijde de koper zelf, voor ƒ 15.000,- 

 
1963. [119 (5O), fol. 105vo]: 27 aug. 1745.  Pieter de Clercq, Jacob de Clercq en Jan Stadnitski, als 

executers-testamentair van Cornelia Block, wed. Pieter de Clercq, hebben in publieke veiling verkocht en 
schelden bij deze kwijt aan Jan Stadnitski, in privé, een huis en erve aan de Leliegracht zuidzijde, het 
zesde huis van de Prinsengracht, welk huis per kwijtschelding op 4 nov. 1733 aan Cornelia Block was 
getransporteerd, voor ƒ 19.925,- 

 
1964. [122 (R5), fol. 155vo]: 28 februari 1748. Sibout Bollard, makelaar en per akte voor not. M. Maten de 

Jonge, d.d. 24 febr. 1748, gemachtigde van Francois de Haan, als gehuwd met Susanna de Clercq, welke 
Susanna eerder weduwe was en bij testament d.d. 21 sept. 1731 gesteld tot universeel erfgenaam van 
Hendrik Jan Willink, behoudens nochtans de legitieme portie, waarin hij zijn moeder Anna Soutman, 
eerder weduwe van Dirk Bleeker en laatst van Hendrik Willink, bij het voorn. testament tot mede-
erfgenaam heeft gesteld, doch welke legitieme portie zij Anna Soutman vervolgens ten behoeve van haar 
constituante Susanna de Clercq heeft gerenuncieerd, blijkens akte van accoord en transactie, voor not. M. 
Maten de Jonge d.d. 19 jan. 1739 en op 23 jan. diezelfde maand door de Hoge Raad in Holland 
bekrachtigd, scheldt kwijt aan Pieter de Clercq een pakhuis of stal en erve aan de Brouwersgracht aan de 
noordzijde, voorbij de laatste dwarsstraat, belend de stal van de Haarlemmer schippers aan de oostzijde en 
Jan ten Houte aan de westzijde met een gemene muur, strekkend van de straat tot achter aan het 
Schipperssteegje.  ƒ 2.750,- 

 N.B. Deze was door Hendrik Jan Willink gekocht per ordinaire kwijtschelding d.d. 10 april 1737. 
 
1965. [122 (R5), fol. 311vo]: 21 mei 1748.  Pieter de Clercq koopt een huis en erve in de Egelantiers-

straat aan de zuidzijde, belend nu of vanouds Joost Jansz, kistenmaker aan de oostzijde, Jan Hendriksz, 
huistimmerman, aan de westzijde, strekkende van de straat tot achter aan de erven van de Egelantiers-
gracht, voor ƒ 3.600,- 

 
1966. [126 (W5), fol. 239vo]: 2 augustus 1752.  Jan Willems de Jong, exec. test. van Cornelis 

Schouten, heeft verkocht en scheldt kwijt aan Pieter de Clercq een huis en erve met vrije gang daarnaast 
op de Prinsengracht oostzijde, het derde huis bezuiden de gewezen brouwerij De Drie Schulpen, voor ƒ 
6.250. 

 
1967. [127 (X5), fol. 315vo]: 20 maart 1753.  De erven van Christiaan Beuning (opdr. 13 juli 

1714) hebben verkocht en schelden kwijt aan Jacob de Clercq een huis en erve Keizersgracht over de 
Westermarkt, voor  ƒ 66.537.10.-  (en: 18(10?) februari 1740, 't welke naderhand is geappropieerd tot een 
stal). 
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1968. [129 (Z5), fol. 199vo]: 29 april 1755. Harmen Hendrik van de Poll heeft verkocht en scheldt kwijt 

aan Pieter de Clercq een huis en erve Keizersgracht westzijde, bij de Remonstrantsche Kerk, het elfde 
huis vanaf Prinsenstraat, voor ƒ 25.000. 

 
1969. [142 (N6), fol. 28]: 19 mei 1768.  Jan de Jager (opdr. 12 februari 1762) heeft verkocht en 

scheldt kwijt aan Cornelia de Clercq, wed. Jan van Eeghen, een huis en erve aan de Herengracht, het 
vijfde huis bezuiden de Wolvenstraat, voor ƒ 18.527.10.- 

 
1970.  [151, fol. 30vo]: 2 sept. 1777.  Erven Claes van Loenen hebben verkocht en transporteren aan 

Abraham Fock een stal, koetshuis en erve, in de Blomstraat, aan de zuidzijde, tussen de Prinsengracht en 
de eerste dwarsstraat. Koopprijs fl. 4.915,-. 

 
1971.  [151, fol. 31]: 2 sept. 1777.  Erven Claes van Loenen hebben verkocht en transporteren aan 

Abraham Fock een huis en erve op het Rokin aan de westzijde, tussen de Bagijne of Watersteeg en de 
Enge Capelsteeg, belend ten noorden en ten westen de steenkoperij, die achter dit pereel heen spring, 
zijnde achter en ten westen een gemene muur met de steenkoperij, waaran thans de koper van dit perceel 
eigenaar is, ten zuiden het huis van .... (niet ingevuld) en ten oosten de Burgwal, de vliering boven de zaal 
of achterhuis van dit perceel wordt thans door de eigenaar der steenkoperij precario gebruikt. Koopprijs: 
fl. 8.772,10 

 
1972. [152 (Y6), fol. 421vo]: 2 april 1778.  Cornelis Abraham van den Borch te Amsterdam en Pieter 

Johannes van Leuvenig, op de Overtoomsche Weg, makelaars, met proc. (not. H. de Wolff jr., 24 maart 
1778) van Abraham Fock en Pieter de Clercq Jacobsz., executeurs testementair van Jacob de Clercq (akte 
gerecht Bennebroek 30 oktober 1773), dragen op aan Nicolaas Gefken: huis, stal, koetshuis en erf, 
Keizergracht O-z, over Westermarkt, voor ƒ 55.500. (opdr. 20 maart 1753). 

 
1973. [166 (N7), fol. 382vo]: 29 maart 1792. Jan Gruit (?) (opdr. 31 oktober 1782, 14 mei 1783) heeft 

verkocht en scheldt kwijt aan Cecilia de Clercq, wed. Willem Stinstra, een huis en erve aan de 
Herengracht, het derde huis bezuiden Leidsegracht, voor ƒ 41.000. 

 
 
 

Willige Verkopingen  
[Arch. nr. 5068] 

 
 
1974. [205]: 17 oktober 1796.  Publieke veiling van Een capitaale en zeer welgelegene Buitenplaats 

genaamd Els-rijk, met deszelfs herenhuizinge, stallinge voor elf paarden, koets- en wagenhuis, 
tuinmanswooning, Chinese Tent en verdere getimmerten, met een schuitenhuis, gelegen voor de weg, juist 
over de mijlpaal; groot ca. 6 morgen, gelegen aan de Amstelveenseweg in de Middelpolder, bij de 
mijlpaal. Niet verhuurd. Gekocht door Ns. de Rijk, voor zijn meester Arnoldus ten Bürne (?), voor ƒ 
7.600. (van Cornelia de Clercq, wed. Abraham Fock). 

 
 

 
Archieven van de Schout en Schepenen, van de Schepenen en van de Subalterne Rechtbanken 

[Arch.nr. 5061] 
 
 
1975. [742 (schepenminuutregister nr. 39), fol. 12vo-13ro]: 1678.  Request van Isaacq van Halmael, 

Jacob van Lennep en Abraham Jacobsz. de Vries, testamentaire voogden over de nog minderjarige 
kinderen van Israel van Halmael, om goedkeuring van een accoord tussen hen en Anna Nisia Hugaert 
(not. Th. Rohart, 22 juni 1678 en volgende dagen) over de obligatie van ƒ 500 door Hugaert en haar 
gesepareerde man ten behoeve van voornoemde Israel van Halmael gepasseerd. 
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Archief Burgemeesters  
[Arch.nr. 5028] 

 
 
1976. [546 (Portefeuille handel, no. 9)]: februari 1645. 
 
 Adres van een zeer groot aantal kooplieden, winkeliers e.a. aan de Burgemeesters. Adressanten verzoeken 

strenge handhaving van het muntplakkaat van 1622. Onder hen bevinden zich Pieter de Clerck, Jacob de 
Clerck in Comp., Hendrik en Cornelis van Tongerloo, Anthoni Block, Joos en Jan de Baets, Arent van der 
Meersch, Augustijn Cloribus, David van Mollem, Balthasar de Neufville, Guilbert de Flines d’oude en de 
jonge, David Rutgers, Jacob van Aldewerelt, Marten Looten, Isaack Vlamingh, Isaack van Halmael, Jan 
en Anthoni van Hoeck. 

 
1977.  [Portefeuilles Financiën 1818, nr. 1942]: 1818, vóór 10 september. 
 
 Adres van een groot aantal Amsterdamse kooplieden aan het gemeentebestuur, waarin op de 

instandhouding van de Wisselbank wordt aangedrongen. Onder de adressanten: S. & P. de Clercq, 
Stadnitski en Van Heukelom, Goll & Co., Van Eeghen & Co., H. & D. Rahusen, J.P. Gildemeester, 
Wilhem en Jan Willink, Hope & Co., Boissevain & Co. 

 
 [N.B. Volledige transcripties van de twee hierboven genoemde akten zijn afgedrukt in:  Dr. J.G. van 

Dillen, Bronnen tot de geschiedenis der Wisselbanken (Amsterdam, Middelburg, Delft, Rotterdam)  2 dln. 
‘s-Gravenhage 1925, uitgegeven in de reeks Rijks Geschiedkundige Publicatiën, nr. 59 en 60; aldaar 
onder de nrs. 99 en 664]. 

 
1978.  [662 (Kohier van de 200ste penning)]: 1674.  
 
 fol. 192vo  (Wijk 21; Nieuwendijk O.Z. tussen Baefgensteeg (nu Beurspassage) en Vrouwensteeg): 

Angenietje Huijgaex, wed. de Clerck van Haerlem; aangeslagen voor een bedrag van fl. 45,- 
 
 
 

Kohiers Koffie- en theegeld 1800  
[Arch.nr. 5049] 

 
 
1979. [Kohier 265, nr. 86]: Stephanus de Clercq, Herengracht oud nr. 366; aangeslagen naar 

dienstboden, klasse 05, 5 dienstboden; 1 wagen; 4 paarden.88 
 
1980. [266, nr. 43]:  Pieter de Clercq; hoek Keizersgracht en Leidsegracht; aangeslagen naar 

inkomen / vermogen, klasse 5; 1 dienstbode 
 
1981. [266, nr. 47]:  Pieter de Clercq; Keizersgracht oud nr. 362; aangeslagen naar dienstboden, 

klasse 04; 4 dienstboden; 1 wagen; 1 pleziervaartuig; 2 paarden. 
 
1982. [266, nr. 51]:  Gerrit de Clercq;  Keizersgracht oud nr. 358; aangeslagen per dienstboden, 

klasse 04; 4 dienstboden. 
 
1983. [266, nr. 57(?)]:  Pieter de Clercq; Keizersgracht oud nr. 447; aangeslagen naar dienstboden, 

nr. 05; 4 dienstboden; 1 tuinknecht; 1 wagen; 1 pleziervaartuig; 4 paarden. 
 
1984. [266, nr. 87]:  Pieter de Clercq; Keizersgracht oud nr. 260; aangeslagen naar dienstboden, 

klasse 03; 3 dienstboden. 
 

 
88 Het ‘koffie- en theegeld’ was een nationale belasting; de registers over een aantal jaren zijn bewaard gebleven in het GAA. Het 
jaar 1800 is bewerkt en alle gegevens zijn op formulieren overgebracht. De aangeslagenen betreffen ca. 24.000 gezinshoofden, de 
helft van de Amsterdamse bevolking bleef dus buiten deze belasting. Men werd aangeslagen naar het aantal dienstboden of naar 
inkomen / vermogen.  Een studie naar deze gegevens vindt men in:  H. Diederiks, Een stad in verval. Amsterdam omstreeks 1800; 
demografisch, economisch,uiterlijk. Amsterdamse Historische Reeks 4, Amsterdam 1982.  Er werden in totaal 12.078 dienstboden 
geregistreerd, 309 werkboden, 141 knechts/koetsiers, 275 tuinlieden en 475 wagens. 
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1985. [264, nr. 61]:  Herman Rahusen; Singel oud nr. 335; aangeslagen naar dienstboden, klasse 
03; 3 dienstboden. 

 
1986. [277, nr. 76]:  Walrave van Heukelom; Agterburgwal oud nr. 61; aangeslagen naar 

vermogen; klasse 5. 
 
1987. [  ]:    Weduwe Abraham Fock;  Keizersgracht oud nr. 296; aangeslagen naar 

dienstboden, klasse 04; 4 dienstboden;  1 wagen; 2 paarden. 
 
 
 

Archieven van de gilden en het brouwerscollege  
[Arch.nr. 366] 

 
 
 [1697]:  Stukken betr. verkoop, mortificatie en demolatie van brouwerijen, 1683-1794, 1 pak. Hierin 

o.a.: 
 
1988. 20 november 1736.  Conditiën wegens de brouwerij van de Hooyberg, betreffende 

verkoop door Theodorus Fries aan Jan Elsevier. Elsevier zal ƒ 140.000 betalen en Fries zal daarna de 
brouwerij van hem huren voor ƒ 7.000 per jaar en nog ƒ 500 voor assurantie. Na tien of vijftien jaar zal 
hij de brouwerij mogen terugkopen voor ƒ 144.000, waarvan ƒ 50.000 of ƒ 60.000 op rente van 3½ % kan 
blijven staan. Wanneer Fries echter in gebreke blijft de huur of rente te betalen, mag Elsevier de 
brouwerij direct verkopen.89 

 
 [..] Onder de koop sal begrepen sijn in de Brouwerij:  ketels, koelbakken, gijlkuijpen, waterschuijten, en 

alle verdere vaste gereetschappen. 
 Int huijs alle behangsels, vaste spiegels, schilderijen in de Coepel en schoorsteene, tapijt in de Coepel 

ende Kroon, losse en vaste eijsere platen, boufet in de Lantaren, 
 in de Mouterij alle de vaste gereetschappen, verders vaste spiegels & schilderijen, behangsels & in de 

huijsinge en speelhuijse, fontijne, grotte, ornamenten, etc. [..] 
 
1989. 25 januari 1744.  Notitie der vaste en loste gereedschappen behoorende soo tot de brouwerij, 

Moutmolen, als Mouterij, genaamt De Hooyberg, en welke onder de Verkoop, die geschieden zal den 25 
januarij 1744, zijn begrepen  (gedrukt, 7 pp.) 

 
 
 

Archief Desolate Boedelkamer   
[Arch.nr. 5072] 

 
 
1990. [inv.nr. 381 (register van inventarissen), fol. 209vo-210]: 19 maart 1676. 
 
 Inventaris van de meubilen ende huijsraet bevonden in den boedel van Jan van Bronckhorst, gewoont 

hebbende op de Keijsersgracht bij Schouwburg 
 
 Op een camer 
 
 Een schilderije daarinne een zijlend scheepie ende een stadt int verschiet 7.- 
 Een schilderije daerin een perspectiv van een kerckien 3.- 
 Een dito daerin een brandende bergh 1.10 
 noch een schilderij daerin eenige zijlende scheeptiens 2.- 
 een schilderije verbeeldende de brant van Troijen 1.10 
 noch twee oude cleijne schilderijtiens .15 
 vijf Delffs steene schulp schaelen enden dito dooffpots 2.10 

 
89 De verkoop, waarvoor deze condities zijn opgesteld, is uiteindelijk niet doorgegaan. Daar Theodorus Fries toch in gebreke zou 
zijn gebleven, sloten Elsevier en hij op 26 januari 1737 voor notaris Pot een minnelijke schikking, waarbij zij elkander volkomen 
van het contract ontsloegen. 
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 vijf matte stoelen 4.- 
 vijf groene gebeelde dorincxe stoelkussens 3.- 
 een dito taeffel cleeten 2.- 
 een rondt geschildert vuijerhoutte taeffeltien 3.- 
 twee groene saije gardijnen ende twee dito vallettien 5.- 
 een viercante spiegel in een swarte lijst 7.- 
 een houte geschildert beelt 1.10 
 een mantelstock - het uijthangbort voort huijs 16.- 
 
 Dit volgende wordt geseijt Daniel Mits toe te behooren  
 
 Een eecke houte cas 
 een dito lijnder 
 een bedt ende peuluwe 
 een schilderij daerin verbeeldende een met een cruijwaegen 
 een dito daerin een speelende op een sack pijp ---------- 
  59.15 
 
 Aldus geinventariseert ende beschreven den 19 martij 1676 
 ende den 15 april daeraenvolgende getauxeert door Susanneke Anthonijs, gesworen schatster 
 
 In margine (moeilijk leesbaar): 
 Commissarissen gesien de nevenstaende tauxatie der meubelen ende huijsraet concernerende den boedel 

van Jan van Bronkchorst, monterende ter somme van negenenvijftich guldens ende vijffthien stuijvers, 
ende gehoort het versoeck deesen aengaende bij Susanna Mitz - eijgenaresse van t huijs daerinne den 
voorn. Mitz gewoont heeft, huijden …… deselve geconsenteert toegestaen dat sij voors. meubelen sal 
moogen behouden voor de somme van vijffentseventich guldens, die sij affslach sal laeten strecken op 
alsulcke tweehondert guldens als haer van den voorn. Jan van Bronckhorst sijn competerende [….] jaer 
huijshuijr verschijnende ultimo april 1677 [….] 23 maart 1677. 

 
1991. [441. 171]: 1 en 2 oktober 1743.  Inventaris der meubelen gevonden in de boedel van 

Theodorus Fries, gewoond hebbende op de Nieuwezijds Achterburgwal, bij de Molsteeg, in de brouwerij 
De Hooiberg (20 pp.)  Aan het einde staat geschreven: De heer Calkoen, gehoort hebbende ‘t verzoek van 
den Ed. Pieter de Clercq, staat aan dezelve toe de goederen in de bovenstaande inventaris geexprimeert 
ende getaxeert na hem te mogen nemen voor de somme van ƒ 1.810. 

 
 [441. 191]: idem.    Inventaris meubelen en goederen van Theodorus Fries, 

bevonden aan de Molen en in de tuin, gelegen aan het einde van de Anjeliersstraat aan de Schans. (5 pp.) 
 
 [441. 196]: idem.    Inventaris boedel Theodorus Fries, op het land, door hem 

gehuurd van Bernardus Mylius (hierop een houten schuur) (1 p.) 
 
 [441. 197]: idem.    Inventaris boedel Theodorus Fries, in de brouwerij en 

mouterij, molen en tuin: alle gereedschappen.  (13 pp.) 
 
1992.  [657 (Accoorden), fol. 81]:   Accoord van Theodorus Fries, 8 april 1728, met de 

crediteuren, w.o. Pieter de Clercq en Pieter Grijspeert. Dat hij aan ieder van zijn crediteuren die dit 
akkoord zal komen te ondertekenen, over ieders deugdelijke schuld zal betalen tien procent, veertien 
dagen na het consenteren van de acte van rehabilitatie. 

 
 

Archief Ambten en Officiën   
[Arch.nr. 5031] 

 
1993.  Inv.nr. 56: 
 
 p. 62:  Pieter de Clercq jr. Commissaris trekpad op Weesp, 9 april 1799. 
 
 p. 63:  Pieter de Clercq jr. Commissaris trekpad op Gouda, 23 augustus 1796. Bedankt 9 april 

1799. 
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 p. 84: Isabella Stinstra Directrice Linnen en Meubilen van de Stadsjachten, 16 augustus 

1796. 
 
 p. 268:  Pieter de Clercq Jaczn. Weger in de Waag, 1 december 1795. 
 
1994.  Inv.nr. 57: 
 
 p. 74: Pieter de Clercq jr. Commissaris trekpad op Weesp, 18 mei 1802. 
   Commissaris Hortus Medicus en de Plantage, 9 augustus 1803. 
 
1995.  Inv.nr. 124: Register van de officiën, 1800-1803: 
 
 p. ... Pieter de Clercq Jaczn. (†), af: Weger in de waag, 24 juni 1802. 
 
1996.  Inv.nr. 125: Register van de officiën, 1804-1807: 
 
 p. ... Pieter de Clercq jr. (†), af:  Raad der stad 
    Commissaris Grooten Excijns 
    Commissaris Hortus Medicus en Plantage 
    Commissaris Trekpad op Weesp 
 
 
 

Archieven van Schout en Schepenen, van Schepenen  
en van de subalterne rechtbanken  

[Arch.nr. 5061] 
 
1997.  [Inv. nr. 1814]: Register van Goede Mannen90 1683 
 
  MAKELAARS:  
   Abraham Ampe – pot en weedasch 
   Willem van der Kindert – assurantiën 
 
  ZIJDELAKENFABRIKEURS – “VAN ALLE SOORTEN BOURATTEN”: 
   Abraham Jaczn Fries 
 
1998.  [Inv. nr. 1815]: Register van Goede Mannen 1688 
 
  NEURENBERGIERS: 
   Pieter de Klerck 
 
  OOSTERSE HANDELAARS: 
   Pieter Block 
   Abraham Jaczn. Fries 
 
1999.  [Inv. nr. 1816]: Register van Goede Mannen 1694 
 
  LEERKOPERS:  
   Steven van Leuvenigh 
 
  OOSTERSE HANDELAARS: 
   Pieter Block Adriaensz 
 
2000.  [Inv. nr. 1817]: Register van Goede Mannen 1700. 
 

 
90 Per beroepsgroep werden jaarlijks Goede mannen gekozen, die in geval van zakelijke twisten werden geraadpleegd als arbiters, 
om te proberen gerechtelijke procedures te voorkomen. De namen werden gepubliceerd in kleine boekjes. Van slechts acht jaren zijn 
die registers bewaard gebleven. 
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  ASSURADEURS: 
   Pieter de Clerck 
 
  HUIDEKOPERS: 
   Steven van Leuvenich 
 
2001.  [Inv. nr. 1819]: Register van Goede Mannen 1710. 
 
  ASSURADEURS: 
   Pieter de Clercq 
 
  HUIDEKOPERS: 
   Steven van Leuvenig 
 
  OOSTINDISCHE HANDELAARS: 
   Pieter de Clerck 
 
  REDERS IN SCHEPEN – OP DE WEST: 
   Pieter de Klerck 
 
2002.  [Inv. nr. 1820]: Register van Goede Mannen 1716 
 
  ASSURADEURS: 
   Pieter de Clercq 
 
  OOSTERSE HANDELAARS: 
   Theodorus Fries 
 
  REDERS IN SCHEPEN: 
   Pieter de Klerck 
 
 
 
 Inv.nrs. 2806-2924: vonnissen ter zake van Averij-grosse, 1700 - 1810 
 
2003.  [1820 fol. 15vo-153]:  
 
 Gesien bij commissarissen van de Camer van Assurantie ende avarijen binnen Amsterdam een attestatie 

gepasseert voor den Notaris Gerard Emaus ten Bergh, in dato den 18den october 1707, ende des anderen 
daaghs gebracht onder 't zegel deser Stede, daar inne op 't versoeck van Capitein Hans Holm, bij Eede 
deposeerden Jeuriaen van der Burgh, opper stuurman, Balthasar Thomas Constapel en andere meer, dat 
sij in die voorn. bedieninge, met den voorn. Capitein en op sijn schip genaemt de Waghtmeester op den 
29den junij 1707 van Mallaga sijn vertrocken en sijn in 't vervolgen van haer reyse door contrariewint, 
op de hooghte van Estapona geanckert, alwaer sij op den 5den julij gesien hebben, dat op haar afquamen 
drie turckse Rovers, waar door sij genootsaekt wierden (haer touw waar voor sij lagen) te kappen en hun 
schip in slagh order te stellen, en tot defentie van haer voorn. schip en goet, gereet te maecken, 
geraekende vervolgens met de voorgemelde turckse roof scheepen in t gevecht, doch nae omtrent den tijt 
van twee uuren gebattaljeer te hebben sijn de voorsz. turcken genootsaakt hun getuijgens schip te 
verlaten, als wanneer sij door het voorgemelde voorval genootsaakt sijn geweest, om wederom nae 
Mallaga te keeren, om aldaar haar geledene schade te herstellen, ende hun aldaer van meerder 
ammonitie van oorlogh meenende te versien, doch conden niets voor gelt bekomen, sijn doen vervolgens 
op den 12e julij wederom van Mallaga naar Cadix geseijlt om hun aldaer beter te herstellen, enom het 
noodige in te koopen, alwaer sij op den 21 dito sijn gekomen, en hun weder herstelt hebbende, sijn sij den 
16den augustus van Cadix geseijlt en sijn vervolgens den 20en september binnen Texel gekomen. -- 

 Item een contrackt, wij ondergeschreven in alle intrest verwachtende in 't schip den admirael generael 
graeff Wachtmeester, capitein Hans Holm, welke den 24e may deses jaars tot Mallaga in ladingh lagh, 
naer dese Stadt of naer de rivier de Elve gedestineert, en indien in passant tot Cadix soude aenlopen, en 
mede eenige goederen laden soo ist dat wij voor de goederen die tot Mallaga ofte Cadix aen onse 
cosignatie en adres sullen comen, geconvenieert sijn, met Pieter Dietelaars wed. en soonen, om een pas 
aan 't France hoff te solliciteeren, en daer toe eenige oncosten en regales te doen, welcke pas door ditto 
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Pieter Dietelaars weduwe en soonen, werdende geobtineert beloven wij ondergeschreven voor de 
goederen daer inne geladen pro rato onse portie in deselve costen en regales te sullen dragen en 
consenteren deselve ponts pont bij forme van avarij grosse op t caske en ladingh vant voors. schip te 
sullen werden gedragen en gerepareert beloovende de sleve ijder naer rato te sullen voldoen en betalen, 
onder verbant als naer rechten in Amsterdam, junij 1707, was door Christoffel Schlaaff en Antoni 
Carpfanger onderteekent. 

 
 Hier beneffens een reeckeninge bij de voorn. Capitein onderteeckent vervattende alle de schade en 

oncosten ter saecke voorschreven, gedaen en geleden bedragende als volcht 
 Voor een ancker gewogen hebbende 2400 lb. a 12 gulden par 100 lb. 288,- 
 Voor het gekapte touw die 19 duijm en 110 vadem langh wegende 6559 lb in plaetse van fl. 44 a fl. 40 par 

t schippen t also 't voors. touw meest nieuw was 873,6 

 Tot Mallaga niet connende herstellen van 't nodige voorsien heeft nae Cadix moeten verseijlen om sigh 
van 't nodige te versien, en is van den 6den julij, soo tot Mallaga als Cadix, tot desselfs herstellinge, en 
door contrariewint tot 16 augustus door gebracht, en sulcx tot behoudens van 't schip, en goet den tijdt 
van 40 dagen opgehouden derhalven compt voor 10 officieren costgelt a 10 ..? daeghs voor 40 dagen
 200,- 

 
 Noch voor 60 matrosen a 7 st. daeghs 840,- 
 Voor 1 1/3 maand gagie aen 't volk volgens de monsterrol a f 1348 par maent 1797,7.- 
 Voor oncosten van consulaet en ancouragie tot Cadix betaelt 125,-.- 
 Voor een franse paspoort geprocureert tot securiteijy vna 't schip en goed voor L 2.500 frans compt in 

hollands 1846,5.- 
 Voor de verclaringh 10,-.- 
 Voor t'opstellen van dese avarije 30,-.- 
 Voor een vereeringh aen den secretaris van den envoye tot Paris alsmede onse provisie van 

correspondentie en briefporten vice versa 200,-.- 
 Voor intrest van verschot van 30 juni 1707 tot 30 juni 1709 sijn twee jaren van fl. 1846,5 a 1/2 parcento 

par maent van 't frans paspoort tot de weder betalinge in cluijs 
 Voor 't hasard van not betalinge deser gelden in dien schip was comen te blijven 500,-.0 
 Totaal 6.931,8.- 
 
 Welcke schade en oncosten de voorn. schipper en Inlanders versochten dat bij forme van avarije grosse 

over 't schip en ingeladen goederen soude mogen worden verdeelt 
  
 Exhibeerende tot dien eijnde verscheijden cedullen inne houdende de qualiteijt, quantiteijt, ende de 

waardije van de ingeladen goederen soo die tot aen boort toe gekost hebben midtsgaders de taxatie van 't 
schip als volcht --- 

 Frederik Mant, 135 vaeties rosijnen en 74 booten, .. pijpen wijn, bij hem op fl. 5.432,19 en comiss 5.450,- 
 Christoffel Schlaaf 112 booten en 56 pijpen wijnen, 1964 vaten, en 202 vatieusen en 564 corven rosijnen 

bij hem op fl. 3.2080 en commissarissen 3.2100,- 
 Anthony Carpfanger 25 booten en 30 pijpen wijnen en 500 vatiens lange rosijnen bij hem op fl. 8.480 en 

comm. 8.500 
 Joan Eggebrechts 600 vatiens langh rosijn, 25 vooten en 32 pijpen wijn 7.200 
 Antony Waterman 50 vatiens langh rosijnen [...] 475,- 
 Pieter de Clercq, 50 vatiens en 50 corven rosijnen bij hem op fl. 705,2 en commissarissen 700 
 Cornelio Cock 900 vaten en 278 corven rosijnen [...] 9.225,- 
 Jeremias van der Meer en soon, 56 pijpen wijn  2.600 
 't Voorn. schip is getaxeert op  18.000 
  ------------- 
 Totaal 84.2500 
 
 Omme nu te comen tot het afmaeken van dese voorn. avarije grosse bevinden commissarissen dat 

t'voorgevallen casus van de geheele saecke te bestaan in twee leden, daar van voor t'eerste lidt 
concerneert, de schade va het gekapte touw en ancker als ander daer toe moeten dragen alle de goederen 
die tot Mallaga geladen sijn, met het schip, ende het tweede lidt bestaende in de oncosten wegens de 
france pas als anders, daer toe moeten dragen de goederen, die met het voorn. van Cadx alhier ter stede 
sijn gekomen, beneffens 't schip of verdiende vracht, over sulks naar voorgaende examinatie van alle 
gepretenteerde en geeijschte posten, hebben commissarissen in t generaal geapprobeert de somme van fl. 
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3447 waer van voor 't eerste lidt competeert de somme van 1.191,- 
 

 Voegende hier bij voor 't recht van de commissarissen 84,5.- 
 De secretaris voor het taxeeren van 't schip en voor de copijen 18,-.- 
 Voor de Boode van de camer 4,16,- 
 Voor 't segel 6,12 
 Voor de almoesseniers armen 8,- 
 tot Liquidatie voor de armen 16,8,- 
 
 De voorn. fl. 1.305,17.8 verdeelt over fl. 8.4250 bevinden commissarissen dat ijder hondert daarinne 

compt te dragen fl. 1.11.- 
 
 Dienvolgende comdemneren commissarissen dat de voorn. schade door de naargenoemde inladers en den 

schijpper betaelt en voldaen sal worden als volcht 
 
 Frederik Mant met  f. 5.450  betaelt 849.8 
 Christoffel Slaaf 32.100  497,11.- 
 Anthoni Carpfanger 8.500  131,15.- 
 Joan Eggebrecht 7.200  111,12.- 
 Antonij Waterman 475,-  7,7.4 
 Pieter de Clercq 700,-  10,17.- 
 Cornelio Clock 9.225,-  142,19.12 
 Jeremias van der Meer en soon 2.600  40,6 
 De schipper voor 't schip 18.000  279,- 
  ------------  ------------ 
 Totaal 84.250  1305,17.8 
 
 Belangende het tweede lidt van dese voorn. avarije grosse bestaende in de oncosten van het franse pas 

als anders, daer toe moeten dragen de goederen die met het voorn. schip alhier ter stede sijn 
overgekomen, beneffens 't schip trecke voor t selve tweede lidt uijt 2.256,- 

 
 Hier bij voor 't recht van de commissarissen 150,2.- 
 De secretaris voor extra moeijte 10,-.- 
 Voor de boode van de camer 11,8.- 
 Voor 't segel 6,12 
 Voor de almoesseniers armen -,19 
 tot liquidatie voor den armen 4,1.8 
  -------------- 
 Totaal 2.439,2.8 
 
 De voorn. fl. 2.439,2.8 gereparteert over fl. 150.100 wert bevonden dat ijder hondert daarinne compt te 

dragen fl. 1.12,8 
 
 Dien volgende condemneren de commissarissen dat de voorn. oncosten door de naargenoemde inladers 

en den schipper voor de verdiende vracht en voor de resteerende ladingh betaelt en voldaen sal worden 
als volcht 

 
 Christoffel Schlaaf met sijn goederen soo  

die hier ter stede waardigh sijn   26.000  betaelt 422,10 
 Anthoni Carpfanger 8.000  130,- 
 Ende bij den schipper voor de verdiende vracht en voor 

 alle de andere goederen die in 't voorn. schip geladen  
sijn geweest, bedragende te samen  116.100  1.886,12.8 

  -----------  --------------- 
 Totaal: 150.100  fl. 2.439,2.8 
 
 Actum bij den voorn. commissarissen den 25en februarij 1710. 
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Archief van het Comité tot Defensiewezen van Amsterdam   
[Arch.nr. 5032] 

 
 
 Inv.nr. 6: ingekomen missiven vanuit de vestigingen aan de Kalfjeslaan en de Overtoomseweg, juli - 

september 1787, w.o. twaalf van Pieter de Clercq Jaczn, kapitein van de burgerwacht, buitenwijk nr. 2. 
 
2004. [‘Nr. 3’, zonder datum] 
 
 Notitie van eenige vragen voor de WelEd. Achtb. & Manh. Heeren Gecommiteerdens ter Defensie van 

Amsterdam 
 
 1° Worden de Heeren verzogt om patent & instructie, 
 ten 2de of de Heeren zo goed zijn geweest om met Burgemeesteren te spreken over de wijsheid van 

poortgeld, 
 3de of de Canonniers monteering zullen krijgen, 
 ten 4de verzoeke voor de Luitenant fungeerende op Bombardiers tractement om houwer & bandelier, 
 ten 5de om de vloer in de Schutters & Canonniers kamer te dubbelen. 
 N.B. Deeze loots staat op schragen & het hout van de vloer gekrompen zijnde heeft de wind daar een vrije 

doorgang, zo dat het niet uit te houden is van de togt 
 ten 6de moet de weg (tusschen de batterijen) volgens order van Dijkgraaf & Heemr. geslegt worden 

waartoe ik zeer gemakkelijk iemand zou kunnen vinden, indien de Heeren zulks goedvinden, waarop 
rapport verzoeke 

 7de of Vreedenburg een nota of memorie heeft overgegeeven, aangaande de kaa van de Koene moolen & 
of daar wagt zal moeten gehouden worden; waar over zeer gaarne, indien de Heeren een tijd gelieven te 
bepalen, wel eens met de Heeren wenschte te spreeken, verzoekende de Heeren zo goed te zijn hun Ed. 
antwoord; in margine; om de gewigtige bezigheden van hun WelEd. niet te interrumperen, blijvende met 
alle achting. 

  
      UWelEd. Acht.& Manh. DWD 
      Pr. de Clercq Jacobsz. 
 

 
 
2005. [‘Nr. 4’, 27 juli 1787] 
 
 WelEdele Manhafte Heeren, 
 
 Heeden middag aan het huis van Heer Roelofswaard vernoomen hebbende dat zijn Ed. niet voor morgen 

ogtend te huis kwam, is deeze biedende om UwelEd. manhaften vriendelijk te verzoeken om mij morgen 
zo veel sabels & porte epées voor de Cannoniers te bezorgen als mogelijk is, nadien ik zeeker verwagt dat 
Zondag een groote confluentie van volk aan de batterijen zal zijn, zullende ik van de niet wagtdoende 
Schutters eenige Sabels voor morgen leenen. 

 
 Blijvende intusschen met alle achting, 
        WelEd. Manh. Heeren 
        UwelEd.WDr. 
 Overt. 27 July 1787     Pieter de Clercq Jacobsz. 
 

 
 
2006. [‘Nr. 5’, 30 juli 1787] 
 
 WelEdele Manhafte Heeren, 
 
 Daar d’Officieren van mijn compagnie, benevens mij, de wagten aan de Batterijen van de Kalvjeslaan 

zonder gratificatie wel hebben willen waarnemen & daar wij dus als Officieren, die ten dienste van de 
Stad moeite doen, en onder den Ambachten van Amstelland fungeerende zijn, moeten geconsidereerd 
worden, is ons vriendelijk verzoek, of UwelEd. Manh. bij de WelEd. Gr. Achtb. Heeren Burgemeesteren 
van Amsteldam zoudt gelieven te solliciteeren, als een gratificatie voor onze moeite in deezen, om als de 
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Officieren van de buiten Wijken, vrijdom van poortgeld aan de poorten deezer stad te moogen obtineeren, 
daar wij, zo sondaags als s’avonds wanneer de poorten dicht zijn, dikwijls moeten passeren om rapporten 
of andere boodschappen aan UwelEd. Manh. te doen. 

 Vertrouwende op de billijkheid van ons verzoek in deesen & niet twijfelende of UwelEd. Manh. zulle onze 
vrijheid wel gelieven t’excuseeren, heb ik d’Eer met alle schuldige achting te zijn. 

 
       WelEd. Manhafte Heeren 
 Overtm 30 July 1787 
       UwelEd. Manh. DWDr 

       Pieter de Clercq Jacobsz. 
       Capn van Wijck N° 2 
 de WelEd. Heeren Gecommit. ter Defensie  
  te Amsterdam 
 

 
 
2007. [‘Nr. 6’, 31 Augustus 1787] 
 
 WelEd. Achtb. & Manh. Heeren 
 
 Deeze avond comparitie & afreekening voor 18 wagten met mijn officieren hebbende, & UwelEd. Achtb. 

& Manh. mij belooft hebbende heeden avond om acht uuren rapport te zullen geeven op eenige vragen, 
per notitie aan dHr. Secretaris overgegeeven, neeme de vrijheid UwelEd. A. & M. te vragen, of ik deezen 
avond hierop zeeker antwoord zou kunnen krijgen? Wanneer ik mij dan voor dien tijd van mijn 
comparitie zou moeten absenteeren, doch indien UwelEd. Acht & Manh. over deeze vraagen noch niet 
beslooten had, wanneer ik dan om nader rapport zou kunnen koomen? Waarop met brenger deezes 
vriendelijk rapport verzoekende hebbe d’Eer mij met alle hoogachting te noemen, 

     
      WelEd. Acht. & Manh. Heeren 
 Overtoom 31 Aug. 1787   UwelEd. Acht. & Manh.  
       Pieter de Clercq Jacobsz. 
 

 
 
2008. [‘Nr. 7’, 7 september 1787] 
 
 WelEdele Achtbaare & Manhafte Heeren, 
 
 Neeme de vrijheid UwelEd. Acht. & Manh. de volgende pointen ter deliberatie voor te stellen, waarop 

vriendelijk UwelEd. Acht. & Manh. antwoord verzoeke in margine. 
 

 
Voor ons na Woerden geschreven 
om patent 
 
 
 
 
 
Zal door de Heer van Helden bij 
zijn eerste terugkomst geschieden 
 
 
 
 
 
 
Met de Heer van Helden over te 
spreken. 
 
 
 
 
 

1° of de Heeren zo goed gelieven te zijn om mij te bezorgen patent, 
en instructie om mij na te gedraagen 
ten 2de Een of ander kundig Ingenieur, om de Batterijen te zien, 
presenteerende ik mij zelfs, om alle mogelijke moeite aan te wenden, 
dat het werk, ‘tgeen daar aan moet gedaan worden, overeenkomstig 
zijn Ed. opgaave geschiede, waartoe verzoeke te moogen weeten, 
wanneer zodanig Ingenieur op de Batterijen zal koomen, om met zijn 
Ed. te kunnen spreeken, of indien de Heer van Helden een 
schriftelijke opgave van noodzakelijke verbeeteringen gegeeven 
heeft, en ik in staat ben dit werkstellig te maken, gelieve de Heeren 
vrijelijk over mij te disponeeren. 
Ten 3de 
Indien er eenvoudig, een Bedding voor 2 gezwindstukken aan de 
Koene kade gelegd word, en een wagthuisje er bij gezet, zoude ik 
met 4 man meer, en misschien met eevenveel volk als tegenwoordig 
deeze geheele zaak in order kunnen brengen en daar volgens mijn 
begrip doch 2 of wel 3 drieponders op de batterijen kunnen gemist 
worden, zouden deezelve voor twee gezwindstukken kunnen verruild 
worden, waar over UwelEd. Achtb. & Manh. met kundiger Luiden 
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Van de Artilleristen monteering 
daartoe te geven 
 
 
Is reeds over met Heeren Burgem. 
gesproken, doch komt ons best 
voor dat een adres aan Burgem. 
werde gepresenteert, ‘tgeen wij 
geneegen zijn te appuieeren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuwer-Amstel 
7 September 1787 

gelieve te spreeken, alzo yder die de kaart van Holland naziet, 
terstond dien weg in het oog moet vallen, en het geen moeite is om 
met 4, 6 of 8 man in ‘t front, ons van agteren aanvallende, onze 
geheele batterijen met 100 man, ten onbruik te maaken. 
ten 4de 
Verzoeke monteering voor 22 man & Officier 
ten 5de 
Of de Heeren zo goed gelieven te zijn, eens te denken om voor ons 
Officieren, vrijheid aan de poort te verzoeken; of indien UwelEd. 
Achtb. & Manh. zulks beeter oordeelt, zouden wij een Request ten 
dien einde aan hun Ed. Gr. Acht. Heeren Burgemeesteren kunnen 
inleeveren, ‘tgeen UwelEd. Acht. & Manh. zouden gelieven te 
appuieeren, alzo wij de posten & wagten van de Batterijen gratis 
bedienen & het waarlijk voor mij zeer onaangenaam is om, van 
UwelEd. Achtb. & Manh. ‘s avonds na huis retourneerende (daar 
dikwijls bij dag voor mij geleegendheid is om de Heeren 
t’aboucheeren) telkens poortgeld te moeten betaalen, daar de 
militaire ter admiraliteyd vrij van zijn, & de Luitenant Nagtglas, 
schoon bedankt hebbende toen d’Exercitie begon, deeze vrijheid 
nochtans behoud. 
 ten 6de 
Of UwelEd. Achtb. & Manh. ons een dag gelieven te bepaalen, om 
eens met het Canon met kruit te manouvreeren, alzo onze 
Canonniers reeds zeer ver zijn gevorderd, & ten anderen om eens te 
zien hoe de Batterij zig zoude houden, ‘t geen in geval van attaque te 
laat zoude zijn.  
Na UwelEd. Achtb. & Manh. verzogt te hebben, om zo spoedig als 
UwelEd. & Manh. gewigtige beezigheeden zulks toelaaten, 
antwoord op bovengestelde vraagen te bekoomen, hebbe d’Eer mij 
met schuldige achting te noemen, 
 
WelEd. Achtb. & Manh. Heeren: 
  UwelEd. Achtb. & Manh. DWD 
  Pieter de Clercq Jacobsz. 
  Capitn van Wijck N° 2 

 
 

 
2009. [‘Nr. 8’, 8 September 1787] 
 
 WelEd. Achtb. & Manh. Heeren! 
 
 Alzo ik heeden de Canonniers dien te betaalen & mijn tijd wat veel bepaald is neeme de vrijheid het 

wagtwoord per mijn Tambour te zenden - als den  
 
   9de september   Hulst   10 september  Grol 
   11  Sneek   12  Keulen 
   13  Dort   14  Spaa 
   15  Brock 
 
 Blijvende na mijn Compliment gemaakt te hebben met alle achting, 
 
      Wel Ed. Achtb. & Manh. Heeren 
       UwelEd. Achtb. & Manh. DWDr 
 Nieuwer Amstel    Pieter de Clercq Jacobsz. 
 den 8e Sept. 1787    Capn van Wijck N° 2 
 

 
 
2010. [‘Nr. 9’, 10 September 1787] 
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 Betaald voor Reekening van de WelEd. Achtb. & Manh. Heeren Gecommitteerden ter defensie te 

Amsterdam den 1ste September 
  18 wagten yder wagt 13 man à 18 st. 210,12 
  2 wagten Staf officiers  à sergeants 2,- 4,-- 
  4 wagten ditto  à corporaal 1,4 4,16 
  12 wagten  yder 1 sergeant ƒ2,- en corp.s à 1,4 38,8 
 
 den 8sten September 
  20 Cannoniers yder ƒ7,- per week, voor 2 weken 28,-- 
  2 Corporaals 2 weken à ƒ9,- 36,-- 
  Luitenant op Bombardierstractement, 3 weken à ƒ 14,- 42,-- 
   --------- 
   615,16 
   Nieuwer Amstel, 10 Sept. 1787 
   Pieter de Clercq Jacobsz. 
   Capn van Wyck N° 2 
  

 
 
2011. [‘Nr. 13’, 16 September 1787] 
 
 WelEd. Achtb. & Manh. Heeren! 
 
 Gehoord hebbende dat Utrecht op ordre van de Ed. Gr. Mog. Heeren Staaten van Holland verlaaten is & 

geen ordre noch patent hoegenaamd hebbende om mij te defendeeren of over te geeven, is mijn ernstig 
verzoek met brenger deezes mijn Corporaal Bon mede te geeven, ordre & patent hoe mij te gedragen; 
waarmeede UEd. zult verpligten die met alle achting is, 

 
     WelEd. Achtb. & Manh. Heeren, 
      UwelEd. DWD 
      Pr. de Clercq Jacobsz.  
 Aan de Kalfjeslaan 
 den 16 September 1787 
 P.S. Ik heb mijn seinen zo ingerigt dat er van Ouderkerk of Amstelveen geen overrompeling plaats kan 

hebben. De Koene Kaa is mijn eenige vrees. 
 

 
 
2012. [‘Nr. 5’, zonder datum] 
 
 Het inliggende billet ontfang ik oogenblikkelijk van de batterijen, ik zond het UwelEd. omdat ik geen 

ammunitie heb noch kan zenden, maar volstrekt niets beter weet wat als mij bij UwelEd. A. & M. 
adresseeren, welke ik ernstig verzoeke toch order te willen stellen & ons van het nodige te voorzien & is 
het mogelijk levensmiddelen & volk te bezorgen. 

 Het Overtoomse volk dat aan ‘t Canon is, is vol vuur, mijn vaandrig gaat hun extra ordinair wel voor; & 
zo alles welgedirigeerd word hebben wij moeds genoeg. 

 Verwagtende UwelEd. Achtb. & Manh. orders blijve met alle achting, 
 
    WelEd. Achtb. & Manh. Heeren, 
      UwelEd. Achtb. & Manh.  
      DWDr 
      Pieter de Clercq Jacobsz.  
 1¼  uuren -  
 P.S. is het mogelijk Heeren 
 Stuur wat bier, want dat is hier niet. 
 

 
 
2013. [‘Nr. 6’, zonder datum] 
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 WelEd. Achtb. & Manh. Heeren! 
 
 Door ongesteldheid verhinderd bij UwelEd. Achtb. & Manh. te koomen, neeme de vrijheid deeze per 

Tambour te zenden, zijnde de wagtwoorden aan de Schans bij ‘t Kalvjeslaan, 
 
   16 September Tolen   17 September  Franeker 
   18 ditto  Wageningen  19 ditto  Zierikzee 
   20 ditto  Makkum   21 ditto  Harderwijck 
   22 ditto  Drent 
 
 Blijvende met alle achting, 
 
     WelEd. Achtb & Manh. Heeren 
      UwelEd. Achtb. & Manh. DWDr 
      Pieter de Clercq Jacobsz. 
 

 
 
2014. Brief van Jan Stockelaar van Eyk, 23 september 1787 
 
 WelEd. Gestrengen Heeren, 
 
 Zo even werd mij door schriftelijken order, van de baron van Buchenroden, om twee veldstukken (die ik 

gisteravond van UE. gest. ontfangen had) gezonden, ‘t geen ik ook gedaan heb, nu is mijn vriendelijk 
verzoek UE. gestr. mij met ten eersten 2 veldstukken weder zend, met een voorziening van ‘t nodige 
ammunitie, om indien ik niet langer mij kan defendeeren en retireren moest, mijn retraite te dekken. 

 Hebben de Eer te zijn, 
 
     Wel Ed. Gestrengen Heeren, 
      UWel. Ed. Dienaar 
 Kalvjeslaan   Jan Stockelaar van Eyck 
 23 sept. 1787   Capt. Lieut. van d’artillerie. 
 

 
 
2015. Brief van Abraham van Eyk, 24 september 1787: 
 
 WelEd. Achtb. & Manhafte Heeren, 
 
 De officieren van de schutterij hebben gisteren door de president-schepen W.C. Drinkvelt, de eenige van 

den gerechte die wij bij ons hebben, laten schrijven aan de secretaris van ons ambagt dhr. Mr. G.I. 
Gales, dat de stad of de Heeren van het Defensiewezen, aan den Overtoom gelievde te verzorgen ymand 
met qualitijt als commandant, van de plaats, en de Hr. schepen voornoemt, met order om door 
brandmeestere de verlatene huysen te opene, ten ynden het volk van zijn Excellentie den Rijngrave Zalm, 
in den zelve te inquartieren en voorts ons te verzorgen van stroo, zoo voor de menschen als voor de 
paarden, alsook hooy en kortvoer. Ik heb 7 paarde op mijn stal, en moet dagelijks hooy, stroo en haven 
lopen bedelen, brood voor de peerden uijt mijn sak koopen. Boven dit alles heb ik 5 officieren gelogeert. 

 Alles vlugt, en officieren en schutters, zoo dat het onmogelijk is, schutters onder de wapenen te brengen. 
 En ingesetene en militie raakt aan het muijten, wee ons als het los barst, en dat zal zeker doen als er geen 

voorziening geschiet. 
 Ik heb de eer te schrijven, 
 
    WelEd. Achb. & Manh. Heren,  
      UWelEd. Achtb. & Manh. 
      D.W.D. 
 Van Huys, 24 sept. 1787  Abraham van Eyk 
      Capt. wijk Nr. 3    
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2016. [‘Nr. 7’, 24 September 1787] 
 
 WelEdele Achtb. & Manh. Heeren! 
 
 Neeme de vrijheid UwelEd. Achtb. & Manh. hier neevens de Reekening te zenden van hetgeen ik 

gepasseerde week heb uitgegeeven & nadien mijn Cas klijn word, is mijn verzoek te mogen weeten 
wanneer ik over deze penningen kan disponeeren, hebbende ik de vrijheid genoomen brenger dezes een 
assignatie meede te geven om ingevalle UwelEd. Achtb. & Manh. zulks goedvind aan hem te kunnen 
betalen. 

 Blijve intuschen met alle achting, 
 
     WelEd. Achtb & Manh. Heeren 
       UwelEd. Achtb. & Manh.  
 Overtoom 24 Sept. 1787   DWDienr 
       Pieter de Clercq Jacobsz. 
 

 
 
2017. [‘Nr. 8’, 26 September 1787] 
 
 WelEdele Achtb. & Manh. Heeren! 
 
 Door de gerugte gisteren vernoomen hebbende dat er voor eenige teijd stilstand van wapenen is, neeme 

de vrijheid bij deezen UwelEd. Achtb. & Manh. te verzoeken mij t’informeeren voor hoe langen tijd zulks 
is, alzo ik dan order kan stellen, om nu en dan, in dien tusschentijd iemand die wat veel gewaakt heeft, 
verlof te kunnen geeven om zig wat te verkwikken. 

 UwelEd. Achtb. & Manh. antwoorde hier op verwagtende, blijve met alle achting, 
 
      WelEd. Achtb & Manh. Heeren 
       UwelEd. Achtb. & Manh.  
 Overtoom 26 Sept. 1787   Dienstwillige Dienr 
       Pr. de Clercq Jacobsz. 
 

 
 
 Inv.nr. 53, tussen diverse rekeningen: 
 
2018. Betaald voor rekening van d’Edele Achtb. & Manh. Heeren Gecommitteerden ter defensie van 

Amsterdam 
 
 Sept. 
 
 16 2 expressen een na de Nieuwersluis en Uithoorn 10,-  
 19 2 Gidse na Halfwegen 6,-   
 20 Een expresse na de Nieuwersluis 10,10  
  Een cannonier afgedankt & betaald 12,- 
  voor 2 fourgonnen bij dag & een bij nacht 21,17 
 22 18 cannoniers a ƒ 14 252,- 
  2 corporaals ƒ18,- yder Bombard.r 28 64 
  Accys voor wijn, Genever etc., onkosten arbeydsloon 48,7.14 
  Voor bier 6 ton & de ledige vaten 36,- 
  aan 5 man die aan de redout gewerkt hebben 2,15 
  8 vaste schutters, yder 21,  wagten 1 18 st. 151,4 
 23 brood 29,11.14 
  kaas 21,1.8 
  kaarsen 23,4 
  Genever ƒ 61,4 wijn voor d’officieren ƒ 17,10 78,14 
  aan Driessen & de Boer Timmerlieden voor 
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  arbeijdsloon, hout, spijkers etc., volgens reek.91 275,11 
  Tambour 21 dagen a 18 st. 18,18 
  5 jonge knaapen 2 daagen & nachten aan de kade gewerkt 16,10 
  vlessen 3,18 
  voor diverse expresses na Amstelveen, na de stad etc. 21,- 
   ---------- 
   1.103,2.5 
 Overtoom, den 24e September 1787  
 Pieter de Clercq Jacobsz. 
 

 
 
 Inv.nr. 55, tussen diverse rekeningen: 
 
2019. Betaald voor rekening van d’Edele Achtb. & Manh. Heeren Gecommitteerden ter defensie van 

Amsterdam, de twee onderstaande cannoniers volgens hunEd. Achtb. & Manh. order, te weeten: 
 
 Cornelis Joleman, die na dat hij t’Amstelveen geblesseerd zijnde gevangen is genoomen, van daar na het 

afzetten van beijde handen na Weezel gevankelijk is meede gevoerd en nu weder terug gekoomen;  
 voor veertien dagen ƒ 14,- 
 Jan Erbe, ook gevangen, en te Wezel ziek geworden, nu weder terug gekomen ƒ 14,- 
  ----- 
  ƒ 28,- 
 Overtoom 8 january 1788 
 Pieter de Clercq Jacz. 
 
 
 Inv.nr. 76: 
 
2020. Grote aantallen rekeningen, zoals: 
 
 - Aan den WelEd. Gestrenge Heer den heer Overste Fou, int Hoofd quartier aan den Overtoom, een half 

vat Roscammer Bier 
 - 1 mand met 275 oesters aan d’Weled. Heer B. Blies, agent van zijn Pruysische Majesteit, op de 

Overtoomse Weg, bij ‘t Hoofd quartier 
 - Aan de Heer Lüber, officier in de suite van zijn doorluchtige hoogheid den heere Hertog van Brunswijk 

in het hoofdquartier aan den Overtoom: 2472 brooden, 80 grote kaasen, 80 vaten bier, 50 citroenen (13 
oktober 1787) 

 - 100 broden, 16 zakken gort, 25 pond thee, 25 pond coffij, 20 pond broodzuijker (13 oktober 1787) 
 - een levendig kalf, een dito schaap (11 oktober 1787) 
 - Hendrik Kroese, die levert aan de Pruisen, is ook schuldig aan S. & P. de Clercq: ƒ 1.018,2, voor 10 

lasten haver, en later nog eens voor ruim 9 lasten (20 okt.) 
 
 [Rekeningen op Overtoom lopen tot ca. 10 november] 
 

 
 
 Inv.nr. 80. 
 
2021. ‘nr. 11’.  
 WelEedele Agtbaare Heere,  [zonder datum] 
 
 Mijne Heere, 
 

 
91 Een vergelijkbare rekening van Jan de Boer en Pieter Driessen Fransz., meestertimmermans en houtkopers, voor arbeidsloon en 
het leveren van hout, spijkers en ijzerwerk [...] aan de batterijen te Amstelveen en aan de batterij aan de Koene Kaaij, op de 
Amstelveense  weg, bevindt zich in inv.nr. 61 (à 772,18). Op de eerste batterij hadden 8 knechts dag en nacht gewerkt, op de tweede 
zes knechts (ca. 24-30 september 1787) 
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 Volgens uw welEedelen order, zoo heb ik mijn naader vervoegt te locaale inspectie van de Kaade rontom 
het Karnemelksgat, geadsisteert met de Heer Capiteyn de Clerk en dit navolgende bevonde 

 De genaamde Koenenkaij begint 1300 passen agter de batterij en is ongeveer lang 300 roeden tot aan 
koenenmoolen. In een regte linie ter breete dat er gemakkelijk 6 man in het front deselve kunnen langs 
marseeren en vandaar met een kleijne bogt tot de langt van 100 roeden legt een dwarskaade tog een 
weijnig smalder die na bij in een regte linie loop tot aan de KatsenBrug dog de groote Kaad gaat eers 
regt voort tot aan de Noordermolen en strekt zig dan zuydwaars tot aan het oostend van Aalsmeer. Dese 
kaade behoud deselve breete als de eers genoemde en is nog ongeveer van de dwars kade tot aan de 
Noordermoolen 150 roeden. Dus mijn Heer is er op twee diefrente plaatse een toegang dog de op een 
kade te saamen loope een gemakkelijke en gereede weg om de batterij aan het kalvieslaan en op de 
Amstelveense weg van agtere te benauwe en te overvalle dat mijn bedunkes onder uw wel Eedelens 
verbeetering was te verhoede door te plaatse twee stukke 3 geschut, geplaatst op de Koenenkaade bij de 
Amstelveense weg, die daar in een regte linie konde bestreeke worde en altoos door een ligte voorpost 
aan de Koenenmolen met eenige zeijne zoude kunnen gewaarschouwd worde, welke zeijne ook konde 
diene op de reets gemaakte batterij op de Amstelveense weg alsoo de laatstgenoemde batterij met de 
geproiecteerde ende koenenmoolen just in een driehoek ligge in een vreij gesigt zonder belemmering van 
boomen, tweijvelende dus niet wel Eedele Heeren of deese opgegeeven poste zoude van het uijterste 
belang zeijn zoo er onverhoop een inval in Holland mogte gebeuren en zoude ook min of meer de weg 
afsneijde om over de Schinkel te koomen en door Sloote en Osdorp op de Haarlemmerweg te koomen, 
hetzij na Amsterdam, na Haarlem of over Sparendam of ergens elders. Behalve nog dit alles mijn heeren 
al wierd de post aan het Kalvieslaan en de Amstelveense weg op deese manier niet bewaakt, zoo was het 
teffens een gereegelde weg, weijl er ander geen een is om langs dier over de Overtoom diefrente weegen 
te paseereren, zoo zulkx bij duijstere nagte ondernoomen wier om alle opgeseetene in die streeke uijt te 
plondee en te benaauwe en de uijtgang der Stad van passasie te stremme aan de Haarlemmer ende 
Leijdsepoort, Edog dit alles konde niet anders werde uijtgevoerd dan door Infanterie of Ligte stroopers. 

 Meenende hierdoor aan de beveelens van UWelEd. Agtbaaren te hebben geobiedeert, welk is doende, 
 Wel Eedele Agbtbaare Heeren 
 Uw Wel Eedelens Ootmoedige Dienaar  
 Dr. Vreedenburg. 
 

 
 
2022. Rapport uit Amstelveen den 22sten September 1787 (door F.B. van Bouckenroede, majoor der legion van 

Salm) 
 

 
 
 Inv.nr. 81. 
 
2023. Order voor: monsieur le Baron de Bouchenroede, majeur dans la legion de Salm, Amstelveen 
 
 Ingevolge de orders van de commissie van Defensie zo zal den Majer. van Bouchenroede met zijn 

onderhebbend detachement zig van Amstelveen kunnen begeeven na Overtoom, om aldaar zijne oude 
quartieren weder te nemen, tot nader order.  

 Amsterdam, 22 sept. 1787 D. von Guericke. 
 
 N.B. In ‘t vervolg moet geobserveerd worden den rang der officieren, dewelke ten opzigte van den Grave 

des Portes alhier niet geobserveerd en deeze dus onvergenoegd is. 
 

 
 
2024. 28 Sept. 1787 
 
 Generaal ordre voor alle de Buytenposten 
 Zorgvuldig ordre te geeven van op geene vreemde Trompetters als dezelve blaazen te schieten, indien er 

een Pruyssisch officier met een Trompetter komt, de Trompetter aan te houden, en den officier 
geblindoekt te brengen, daar Hij verlangd een boodschap of brief te brengen. 

 
 Geene nieuwe werken vooruyt aan te doen leggen, waardoor de stilstand van wapenen zoude kunnen 

worden gerekend verbrooken te worden 
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 Zorgvuldig te letten dat door militarie of andere gewapende auxilaire geen vexatien tegens particuliere of 

landlieden werden gepleegd. 
 

 
 
2025. 29 september 1787 
 
 Generaal ordres voor alle de posten 
 Bij deeze word ten sterkste herhaald, dat aangezien de voortduring van de stilstand van wapenen, 

hoegenaamd niets aan eenige Batterijen, doorsnijdingen of inundatiën moet gewerkt worden, geene 
bruggen afgebrooken noch boomen afgehakt, waardoor eenige reeden van klaagen zou kunnen worden 
gegeeven. 

 Zullende de commandeerende officieren aan ieder post aansprakelijk zijn voor alle de gevolgen, welke 
daar uyt zoude kunnen voortspruyten 

 
 Zo er weder een Trompetter met een officier mogt komen, moet dezelve met alle fatsoen behandelt worden 

en de brief of boodschap van hem overneemen, om ten eersten herwaards over te brengen, zo echter de 
officier absoluut mocht insteeren om zelvs te koomen, moet men het volgens de militaire gebruyken 
toelaaten. 

 
 

 
2026. 30 Sept. 1787 
 
 De stilstand van wapenen expireerd noch deeze avond volgens de declaratie van den Hertog van 

Brunswijk, dus moeten niet alleen de werken ten spoedigsten worden voortgezet, maar word ook de Heer 
Commandt. van ...... gelast, zijn post met alle nadruk te defenderen. 

 
 

 
2027. Alle de gewapende Manschappen leggende tusschen deese Stadt en Amstelveen worden gelast zich ten 

spoedigsten te begeeven na Amstelveen en aldaar alle de militaire orders na te komen, welken tot afbreuk 
van den vijand door den Commandant zullen worden gegeeven. 

 
 Amsterdam, 23 sept. 1787   
 ... Wiselius, colonel 
 
 [De Heer Commandant is den Baron van Buchenrode, generaal kwartiermeester] 
 

 
 
2028. Copie van eene ordre gegeven aan den Heer de Clercq aan de Kalfjeslaan (z.d.) 
 
 De Commandeerende officier aan de Batterij van Kalvjeslaan en de Amstelweg word gelast de posten 

aldaar zo lang mogelijk te defendeeren - en niet als bij uijterste nood over te geeven, en ras eenige 
aannadering van vijandelijke troupes zijn [mogt tico?] per expresse herwaards tijding te zenden. 

 
 
 

Archief van Burgemeesters;  
Registers van attestatiën, certificatiën en affirmatiën’  

[Arch.nr. 5034] 
 
 
2029. [3. 49vo]: 18 juli 1715.   Wij  Burgemeesteren &ca. dat voor ons gecompareert is Pieter de 

Clercq, coopman en inwoonder deezer stad, ende heeft by ware woorden in plaetze van eede solemneel 
verklaart en geaffirmeert, dat hij comparant heeft gescheept in ‘t schip genaemd St. Pieter, daar schipper 
op is Hemme Baker, gedestineert na Stokholm, de nagespecificeerde goederen, gemerkt als in margine en 
geconsigneert aan de navolgende persoonen, namentlijk 
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  aan Herman Daniel Herman, tot Stokholm 
 Tien manden met tabaksbladen, daer van twee halve manden voor een hele gepakt [PDC, nrs. 1 à 10] 
 Twee trommels met tabaks seven [H] 
 Twee vaten met tabakspijpen [PC nr. 1 2] 
 Een vaatje met hoedemakers hair 
 
  aan Johan Paul Hublein tot Stokholm 
 Twee vaten met wijn in flessen [PDC nr. 1 2] 
 Een vaatje met cramerij en andere kleijnigheden [nr. 3] 
 Een pakje met papier 
 dartig riem grauw papier 
 
 Van alle welke goederen geene zijn toebehorende aan onderdaanen van machten tegen de Croon van 

Sweden in oorlog zijnde, des t’oirconde etc., den 18 july 1715. 
 
2030. [3. 71]: 1 augustus 1715.  Een verklaring als boven, betreffende een pak met papier, gemerkt 

PC, en geconsigneerd aan Simon Fredrik Kusel, koopman te Stokholm, geladen in het schip De 
Bontemantel, daar schipper op is Cornelis Paulusz, gedestineerd van deze stad na Stokholm. 

 
2031. [3. 90vo]: 8 augustus 1715.  Gelijke verklaring, dat Pieter de Clercq heeft geladen in het schip de 

St. Martin daar schipper op is Claas Duyt, gedestineerd van deze stad naar Nordkoping een cas in mat 
gepakt, gemerkt als in margine, inhoudende Oostindische armosijnene, katoenen lijwaten, Leidse 
grofgreinen, en bedtijken, zijnde geconsigneert aan Andries Spalding junior, koopman te Nordkoping. 

 
2032. [3. 90vo]: 8 augustus 1715.   Gelijke verklaring, dat Pieter de Clercq heeft geladen in het schip 

Hollandia daar schipper op is Michiel Gebhard, gedestineerd van deze stad naar Stokholm, acht manden 
met tabaksbladen, gemerkt als in margine, en geconsigneerd aan Herman Daniel Herman, koopman te 
Stokholm. 

 
2033. [4. 118vo]: 18 augustus 1716. Gelijke verklaring, dat Pieter de Clercq omstreeks 25 mei 1716 heeft 

gescheept in het schip De Juffr. Adriana Margaretha, daar schipper op is Pieter Coger, gedestineerd van 
deze stad naar Stokholm: 5 manden tabaksbladeren en een pakje papier, geconsigneert aan Johan Paul 
Hublin te Stokholm. 

 
 
 

Archief Nieuw Stedelijk Bestuur   
[Arch.nr. 5053] 

 
 
 Inv.nrs. 23 t/m 34: Notulen van de Representanten van het Volk van Amsterdam en de Raad. 
 
2034. [inv.nr. 24 (aug.-sept. 1795), pag. 922]: 5 aug. 1795.  ‘Is gelezen request van den burgers S. & 

P. de Clercq, verzoekende om permissie tot den uitvoer van drie duyzend goude ducaaten na Hamburg 
om te strekken der gedeeltelijke betaaling van een Partij van circa 64 lasten tarwe van Dantzig afgeladen 
in het schip de Jonge Pompejus, schipper E.J. Postmer, presenteerende cautie voor het driedubbelde 
beloop dat de waarde der uit te voeren Ducaaten en graanen hier ter stede door hun zal worden geleverd. 

 Waarop gedelibereerd zijnde is goedgevonden en verstaan hetzelve request te renvoijeeren aan het 
Commité van Koophandel en Zeevaart, omme daar, op onder gewoone precautiën, naar bevinding van 
zaaken te disponeeren.’ 

 (Vide not. d.d. 27 julij 1795) 
 
2035. [inv.nr. 24, pag. 1587]: 11 sept. 1795.  ‘Is gelezen request van S. en P. de Clercq om permissie tot 

den uitvoer van 1000 goude ducaten naar Elbing, ter gedeeltelijke betaling van 34 lasten Tarwe, met 
offerte van het stellen van cautie. 

 Waarop gedelibereerd zijnde is goedgevonden en verstaan 'tzelve request uittegeven met nihil hic als 
behorende gepresenteerd te worden bij de Staten Generaal.’ 
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2036. [inv.nr. 24, pag. 1607]: 14 sept. 1795.  ‘Is gehoord het Rapport van den Burgers Hooft, Bicker en 
Farret, op het request, en bijgevoegde Rekening van Pieter de Clercq Jacobsz wegens door denzelven 
gedaane betaalingen, op order van het Defensiewezen dezer Stad in den Jaare 1787 gegeven. 

 Waarop gedelibereerd zijnde, is goedgevonden en verstaan, het versoek van den vertooner te 
accoordeeren en de Rekening ten beloope van fl. 609,11.8 te betaalen.’ 

 
2037. [inv.nr. 25 (jan.- maart 1796), pag. 12]: 4 jan. 1796.  ‘Zijn in de vergadering, op deszelfs 

verzoek, verscheenen de Burgers Lugt en Van der Stadt, en hebben aan dezelve het volgend Extract 
voorgeleezen, uit de Notulen van het Committé van Oproeping, wegens de onttrekking der Burgers Pr. de 
Clercq Jr. en P. Bosch, als op de Nominatie tot Representanten staande. 

 Extract uit de notulen van het committé van Oproeping, Namiddag-vergadering van 31 december 1795, 
Eerste jaar der Bataafsche Vrijheid. 

 Wierd door de burgers Pieter de Clercq Junior en Paulus Bosch ter tafel gebracht, de volgende propositie: 
 De ongeteteekenden, zich herinnerende het geproponeerde en geresolveerde van Dinsdag den 26 Mei 

dezes jaars, wegens het geval waarin zes leden van het Commité van Oproeping toenmaals verseerden, 
namentlijk van op de nominatie ter verkiezing van Municipaliteitsleden te zijn gesteld, en welke zes leden 
zich dienvolgens bij het opnemen der stemmen onttrokken hebben, vinden zich thans in een gelijksoortig 
geval, en roepen dus op gemelde resoltuie van 26 mei laatstleden, mede ten hunnen behoeve in; 
verzoekende, na goedkeuring van deze propositie, insertie in de notulen van dit committé, en 
communicatie aan de Representanten enz., conform in alles, zo als ter dier tijd is geschied. 

 (Was getekend:) Paulus Bosch, Pieter de Clercq Junior, Amsterdam, 31 december 1795" 
 Waarop door de verdere leden is geresolveerd zich met den inhoud van dit voorstel te conformeeren, van 

het zelve insertie in de notulen te doen, mitsgaders van deze resolutie van het committé kennis te geven 
aan de Vergadering van Representanten, met verzoek, om die in de bijlage tot de Dagbladen van hunne 
vergadering te plaatsen." 

 
2038. [inv.nr. 25, pag. 754]: 2 maart 1796.  ‘Is gelezen de onder de Notulen van heden morgen 

vermelde resolutie van het Committé van Oproeping, betreffende de excusatie van den burger Pieter de 
Clercq Junior, vermits hij zich op de Lijst van Nieuwe Leden voor deeze Vergadering geplaatst ziet, om 
de verdere werkzaamheden in het Commité van Oproeping geduurende het opneemen der Stemmen bij te 
woonen. 

 Waarop gedelibereerd en gelet zijnde op het verzoek bij de gemelde resolutie gedaan, om het voorstel van 
den burger De Clercq in het dagblad dezer vergadering te insereeren, is goedgevonden en verstaan, daar 
aan te voldoen, en wijders derzelve resolutie voor notificatie aan te nemen.’ 

 
2039. [inv.nr. 26 (april – juni 1796), pag. 1622]: 6 juni 1796. ‘De Burger P. de Clercq Junior, bij deze 

gelegenheid aangemerkt hebbende, dat het verbranden der Papieren van het Committé van Oproeping, 
ingevolge een resolutie van deze vergadering vóór deszelvs ontslag zoude dienen te gaan. 

 Is daarop, door gemelde burger Zweerts gantwoord, dat de papieren, ingevolge het laatste plan, ter 
verkiezinge der Municipaliteits Leden, voor als nog bewaard moeten worden; hebben de gemelden burger 
De Clercq, met dit Antwoord genoegen neemende, intusschen aantekening van zijne herinnering in de 
Notulen verzogt.' 

 
2040. [inv.nr. 26, pag. 1721-1722]: 26 juni 1796.  ‘Is gehoord het Rapport van de burger Pieter de 

Clercq Junior, gecommitteerd geweest zijnde naar Houtrijk en Polaanen, tot het maaken van schikkingen 
voor dit District, ingevolge de Aanschrijving van het Provinciaal Committé van Holland, in dato 7 junij 
1796: - en deszelfs gemaakt contract tot de leevering van elf stuks goede en tot den velddienst geschikte 
paerden: - alsmede tot het gereed houden van nog 19 stuks dito; alles conform gemelde Aanschrijving. 

 Waarop gedelibereerd zijnde, is goedgevonden en verstaan, deze gemaakte schikkingen van den burger 
De Clercq, volkomen goed te keuren, en denzelven voor deszelfs wel uitgevoerde commissie te bedanken. 

 
 Is gehoord het voorstel van den burger Pieter de Clercq junior, strekkende ter afgifte eener ordonnantie 

groot fl. 13.475,-- ter betaalinge van paarden tot den velddienst geschikt. 
 Waarop gedelibereerd zijnde, is goedgevonden en verstaan, deze ordonnantie ten thesaurie af te geeven.’ 
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 Inv. nrs. 127 t/m 136:  Dagbladen der vergadering van de Representanten van het volk van Amsterdam, 
delen 1 t/m 10; juni 1795 – maart 1798. 

 
2041. [128 (aug. – okt. 1795), pag. 227-228: 8 sept. 1795.  ‘Is gelezen request van Pieter de Clercq Jacobsz., 

inhoudende dat deze Vergadering het benoodigde authorisatie zoude verlenen, ten einde aan hem 
vertooner worde voldaan een som van fl. 609.11.8, door hem, op authorisatie van het voormalig 
defensiewezen alhier, aan de door hem aangenomen kanonniers, mitsgaders voor gedane verschotten aan 
den Overtoom buiten deze stad, uitgeschoten. 

 In handen van de burgers Hooft, Bicker en Farret, om de Vergadering te dienen van consideratiën en 
advies.’ 

 
2042. [128, pag. 475]: 13 okt. 1795. ‘Is gelezen request van Everhard de Burlet, Jacob Zytsema, 

Stephanus de Clercq, Anthony Meynts en Willem Joseph van Brienen, als gecommitteerden van 
verscheiden crediteuren van gequalificeerden uit de vergadering der provisionele Representanten van het 
Volk van Holland, tot aankoop der vivres, enz., om schikkingen met opzigt tot de betaling van derzelver 
pretentiën te maken, enz.; verzoekende, om hun gedane verzoek, voorkomende in een addres aan het 
committé van finantiën van Holland, ter bekoming van hunne pretentiën, te appuyeren, en de missive 
deswegens vóór aanstaanden vrydag, wanneer twee of meer hunner, tot bovengemeld einde, naar 't Hage 
staan te vertrekken, te depecheren: 

 Na deliberatie, en tevens in aanmerking genomen zijnde, eene missive van het commit;e tot de vivres en 
noodewendigheden, aan de burgers A. Meynts, cum suis, gedateerd den Haag, 11 October, en getekend 
door W.B. Tip, en Ad. van der Jagt, is goedgevonden, het verzoek van de vertooners te wyzen van de 
hand; zynde daarby tevens besloten, dat één der leden de reden van dit appointement aan de vertooners 
zal mededeelen.’ 

 
2043. [136 (jan. - maart 1798), pag. 321-322]: 21 febr. 1798.   ‘En heeft de Voorzitter wijders 

ter deliberatie gebragt, het Rapport, door het Committé van Koophandel en Zeevaart, op Maandag l.l. 
uitgebragt, op de Nominatie door Directeuren van den Oosterschen Handel en Rhederijen, ter dezer 
Vergadering ingeleverd, houdende een dubbeltal persoonen, ter benoeming van vier Kooplieden tot de 
Commissie van Arbiters, bij Art. 25 van de Publicatie van den 22sten Januarij l.l. gemeld; als ook ter 
verkiezing van een Boekhouder en Contra-Boekhouder over het Scheepswerk van inkomende Graanen, 
waartoe het Committé voornoemd, ter voldoening aan de resolutie van den 1sten dezer, uit dezelve 
nominatie voordraagt, als: tot de Commissie van Arbiters, de Burgers Stephanus de Clercq, Cornelis 
Leonardus Kolff, Jan Berend Cremer en Jean Philippe de la Fontaine Schluiter; tot Boekhouder, den 
Burger Jan Dirk de Poel; en tot Adsisten-Boekhouder, den Burger Jan Dirk Burgerdijk. 

 Waarop, gedelibereerd zijnde, is beslooten zich met gemelde beide Rapporten te vereenigen, en mitsdien:  
 1. De vier eerstgemelde Burgers tot de Commisssie van Arbiters te verzoeken en te benoemen. En: 
 2. De persoonen Jan Dirk de Pool en J.G. Burgerdink tot voornoemde posten van Boekhouder en 

Adistent-Boekhouder, aantestellen, op de recognitiën hier boven gemeld.’ 
 
2044. [136, pag. 371]: 28 febr. 1798.  ‘De Burger Jacob van Hall Verhoek, door ziekte eenigen tijd niet in 

de Vergadering geweest, maar thands, voor het eerst, na zijn herstel in dezelve verscheenen zijnde, heeft 
mede de verklaaring van onveranderlijken afkeer aan het Stadhouderschap, de Aristocratie, het 
Faederalisme, en de Regeeringsloosheid, in handen van den Voorzitter afgelegd. 

 
 Is in de Vergadering, op deszelfs verzoek, verscheenen, de Burger Stephanus de Clercq, en heeft dezelve 

verzogt, verschoond te zijn, van de door dezen Raad hem opgedraagen post van Arbiter over de 
Koornmarkt. En heeft de Voorzitter dit verzoek overgenomen, om het, heden avond, aan de Algemeene 
Vergadering voor te draagen.’ 

 
2045. [136, pag. 371]: 28 febr. 1798.  ‘De Voorzitter heeft aan de Vergadering kennis gegeeven, dat de 

Burgers Stephanus de Clercq en J.P. de la Fontaine Schluiter, als op den 21sten dezer benoemd tot leden 
van de Commissie van Arbitrage, wegens het Scheepswerk, van inkomende Graanen, om de, bij hen 
aangevoerde redenen, hebben verzogt van dezelve Commissie te worden ontslagen. 

 Waarop, gedelibereerd zijnde, is beslooten, het verzogte ontslag aan de Burgers Stephanus de Clercq en 
J.P. de la Fontaine Schluiter, te verleenen, met last op de Directeuren van den Oosterschen Handel, om 
aan deze Vergadering eene Nominatie van vier persoonen voortedragen; ten einde daaruit twee, in de 
plaats van de bedankt hebbenden, zullen kunnen gekoozen worden.’ 
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 Inv.nr. 264: Bijlagen tot het verbaal van het verhandelde door de maire, 1810-1811. 
 
2046. nr. 676:  Lijst van 100 contribualen, welke in den jaar 1810 het hoogst voor de beschreven middelen en 

de verponding zijn aangeslagen geweest in het arrondissement van Amsterdam, departement van de 
Zuider Zee. 

 
  Naam Personeel Verponding 
 
 W.o.: Stephanus de Clercq 1013.18 750.16 
  Gerrit de Clercq 907 333.8 
  
 N.B. Volgens een andere lijst in dit dossier zou ook Herman Rahusen tot de 100 hoogstaangeslagenen 

hebben behoord. 
 
 
 Inv. nrs. 363 t/m 374: Stadspublikaties, 1795-1810. 
 
2047. [367. ---]: 24/25 november 1800.  Notificatie dat benoemd is een commissie tot het heffen van 

2, 4 en 7 % op de inkomsten, bestaande uit: Huybert Baster, Joannes Andreas Jolles, Harmanus 
Boerrigter, Paulus van Schorrenbergh, Mijndert Groen, Gerardus Eeuwink en Pieter de Clercq junior. 

 
2048. [367. ---]: 8 mei 1801.   Notificatie van de heffing van ¼ % over de bezittingen, op 

ondergenoemde plaatsen en door de daarbij genoemde commissarissen, ondermeer: 
   Oude Kerk:  Hendrik Bronkhorst, Pieter de Clercq Szn., Jan Bosch Gzn. 
 
2049. [368. ---]: 18/22 februari 1802.  Notificiatie van het Intermediair Gemeentebestuur, 

betreffende onderzoek naar de deugdelijkheid der opbrengst in de stedelijke heffing. Ingezetenen van de 
stad moeten verschijnen en kwitanties tonen aan commissarissen, voor dit onderzoek benoemt. Op zestig 
lokaties in de stad verblijven groepen van elk drie personen, ondermeer: 

  Rooms-katholiek Weeshuis, Lauriersgracht:  J.H. Jansz, H. de Valk en Pieter de Clercq Szn. 
  Noorderkerk:     Gerrit de Clercq, H. van de Broeke, J.H. Stulen 
 Ondertekend door Pieter de Clercq jr., als voorzitter van het Gemeentebestuur. 
 
2050. [369. ---]: 26 maart 1804.   Notificatie van de Raad der stad Amsterdam, betreffende 

onderzoek naar de deugdelijkheid der opbrengst in de stedelijke heffing (als boven). Commissarissen zijn 
ondermeer: 

  Rooms-katholiek Oude Armen-comptoir:  Onderberg, J. Dutilh, J. de Clercq. 
 
2051. [369. ---]: .......    Naamen van de Heeren 36 Raaden der stad Amstelre-

damme, volgens Jaaren en Volgorde van Aftreding. 
 
   Pieter de Clercq: Commissaris van den Grooten Excijns. 
 
 inv. nrs. 394 t/m 403:  Dagbladen der vergadering van de Representanten van het volk van Amsterdam, 

1795-1798. 
 
2052. [397. 189]: 2 maart 1796.   De burgers Bruyn en Van de Stadt, gecommitteerd uit het 

Comité van Oproeping, hebben aan de vergadering van de Raad medegedeeld dat de burger Pieter de 
Clercq jr. zich aan de werkzaamheden van dat comité heeft ontrokken, omdat dezelve op de lijst der leden 
tot de Municipaliteit geplaatst is. 

 
2053. [397. 190]: 2 maart 1796.   Is door de burger Pieter de Clercq junior ingeleverd de 

navolgende schriftelijke voordragt: 
 

 ‘Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap! 
 
 Aan de leden van het Committé van Oproeping, 

 
Medeburgers! 
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De ondergetekende, gevoelig aan het vertrouwen door den stemgerechtigde burgerij dezer aanzienlijke 
stad in hem gesteld, bij hare stilzwijgende toestemming in de continuatie van de leden van dit committé, 
representerende de gantsche burgerij, tot het bevorderen der verkiezing en het opnemen hunner stemmen, 
tot completie van deze stad, geen misbruik willende maken van dat vertrouwen, en om alle wantrouwen of 
schijn van dien weg te nemen, neem de vrijheid U, zijne mede-gecommitteerden, voor te dragen, om hem, 
gedurende het opnemen der stemmen tot leden der Municipaliteit, van het medewerken en bijwonen dier 
werkzaamheden te verschoonen, en dat wel op grond dat hij zich vereerd vind weder geplaatst te zijn op 
de nominatie tot verkiesbare Representanten van deze stad. 
Verzekerd, dat gijlieden hem (op het voorbeeld van vorige soortgelijke gebeurtenissen) zijn verzoek niet 
zult ontzeggen, zal het hem aangenaam zijn, indien gijlieden deze voordragt, nevens Uw besluit daarop, 
gelieft in te stellen in haden der tegenwoordige Representanten van de burgerij dezer stad, met verzoek, 
dat zij van hetzelve aan de burgerij kennis geven, door het Dagblad der notulen van hunne Vergadering, 
 
   Heil en broederschap 
 
    (w.g.)  Pieter de Clercq junior 

 
2054. [398. 93]: 26 mei 1796.   Een commissie is benoemd van twee personen uit de Raad, 

te weten de burgers Meynet en De Clercq, om, benevens de burgers Engert en Craandijk, commissarissen 
van het comptoir van inkwartiering en expeditie, te spreken over de bezorging der noodwendigheden en 
behoeften ten dienste der Franse troepen  (zie ook p. 126, 128, 199, 208, 233, 284, 354, 362, 363, 399, 
441, 521). 

 
2055. [398. 557]: 25 augustus 1796.  Uit de notulen van het Comité van Algemeen Welzijn blijkt 

dat, in plaats van de burgers J.P. Farret en J.J. Bosé, die zich hadden geëxcuseerd, tot commissarissen van 
het trekpad op Gouda zijn benoemd de burgers Jan van Staphorst en Pieter de Clercq jr. 

 
2056. [399. 363]: 11 november 1796.  Pieter de Clercq, geauthoriseerd geweest zijnde tot het 

ontvangen der ordonnantiën op de recepissen, geeft zijn kwalificatie terug. 
 
2057. [400. 149]: 27 februari 1797.  De burgers Van der Vuurst, Kappelhof, Alting, Van den 

Broeke, Ten Sande, Van Staphorst, De Clercq, Brouwer, Zielkens, De Haan, Van Barneveld, Beerenbroek 
en Baart, zijn benoemd om de Kiezersvergadering, welke alhier op 3, 4 en 5 maart gehouden zullen 
worden, ter verkiezen van leden voor het Provinciaal Bestuur, te openen. 

 
2058. [400. 236]: 15 maart 1797.  Pieter de Clercq jr. wordt benoemd tot vice-president van de Raad. 
 
2059. [400. 311]: 30 maart 1797.  Pieter de Clercq jr. aanvaardt met eene gepaste aanspraak het 

presidium van de Raad. 
 
2060. [400. 388]: 12 april 1797.   De Vergadering, uit hoofde dat het Praesidium van de 

Burger Pieter de Clercq junior op heden staa te expireeren, overgegaan zijnde tot stemming voor eene 
Vice President, is daartoe benoemd geworden de Burger J. Smit, en heeft daarop de Burger de Clercq 
zijne voorzitterschap, met eene gepaste en op de,op dezen dag plaats hebbende Verjaardag van de 
Installatie van de tegenwoordige Leden van de Raad, zeer toepasselijke Aanspraak, nedergelegd; daarin 
opgevolgd wordende door den Burger H. Zielkens. 

 
2061. [400. 404]: 18 april 1797.   De burgers W. van der Vuurst, J.B. Klad en Pieter de 

Clercq jr. zijn benoemd tot commissie ten einde het doen verbranden van de stemlijsten van het jaar 
1795. 

 
2062. [400. 426]: 25 april 1797.   Voordracht van Pieter de Clercq jr., wegens het maken van 

een contract, tot het caferneeren, enz. van de Franse troepen, het bezorgen der levensmiddelen van 
dezelve, en het fourageren der paarden. 

 
2063. [400. 459]: 3 mei 1797.   De burgers Raaden Adolph Baart en Pieter de Clercq jr., 

benevens de burgers Dirk Waandert Engert, als mede commissaris van het comité van inkwartiering en 
expeditie, zijn verzocht en gecommitteerd om zich, met de daartoe betrekkelijke papieren, naar Den Haag 
te begeven en opheldering te vragen en op betaling aan te dringen van het Comité tot de Algemeene 
Zaaken van het Bondgenootschap te Lande.  (zie ook p. 495 en 542, alsook inv. nr. 401, p. 89). 
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2064. [401. 55]: 31 mei 1797.   Pieter de Clercq jr., J. ‘t Hoen, J.B. Klad en J.A. 

Crajenschot zijn benoemd tot comité tot het nazien der rekeningen van de Burger Maire C.W. Visscher, 
en het onderzoek in het nader rapport van het Comité van Financiën voorgedragen. 

 
2065. [401. 432]: 23 augustus 1797.  Pieter de Clercq jr. ontslagen in het oude en benoemd in de 

nieuwe commissie betrekkelijk de Stadslogementen in Den Haag. 
 
2066. [401. 438]: 25 augustus 1797.  Pieter de Clercq jr. benoemd voor onderzoek naar gedane 

geldnegotiatie door het Provinciaal Comité van Holland. 
 
2067. [402. 47]: 4 oktober 1797.  Tot leden van de commissie m.b.t. het in werking stellen van een 

onderzoek naar de opbrengst in Stedelijke Geldheffing zijn benoemd, uit de raad: J. van Hall Verhoek, 
Abr. de Haan en Joannes A. Jolles, en uit de gemeente: B. Meerkamp, P.J. van Leuvenigh, P.J. le Jolle, N. 
van Walrée, J.H. Freni en Pieter de Clercq Szn. 

 
2068. [402. 273]: 8 november 1797.  Pieter de Clercq jr. benoemd om namens de Raad toe te 

treden tot het comité, belast met de verkiezing van Regenten en Kerkmeesters, waarin al benoemd: 
Hilkes, Deiman en Lublinck. 

 
 
 inv. nrs. 427 t/m 429:  Dagblad van de vergadering van het Intermediair Bestuur van Amsterdam, 1801-

1803. 
 
2069. [427. 1]: 31 oktober 1801.  Bijeenkomst der tot het Intermediair Gemeente-Bestuur van 

Amsterdam benoemde Burgers, op Saturdag den 31sten October 1801, s Namiddags ten een uur. 
 
 De Burgers Huybert Baster, Hendrick Bicker, Julius Philip Boom, Joost Hendrik Bus, Pieter de Clercq 

jr., Mr. Anton Reinhard Falck, Mr. Johan Pieter Farret, Mr. Gerrit de Graaf, Adriaan Teyler van Hall, 
Abrham Lambert, Johan Cuyck van Mierop, H.L. Schollevanger, Paulus van Schollenbergh, Willem 
Themmen, Jacob van Hall Verhoek en Willem Woudman, als met en benevens de absente Burges Mr. 
Willem Backer, Mr. Jan Jacob Bosë en Mr. Paul Hubert Martini Buys, door het Departementaal Bestuur 
van der Amstel, ingevolgde de last van hetzelve, bij Besluit van het Staatsbewind der Bataafsche 
Republiek, van de 23sten October l.l. opgedraagen, benoemd, om intermediair en tot de constitutionele 
daarstelling eener Municipaliteit zal mogelijk zijn, uittemaaken het Bestuur van deze Gemeente, in plaats 
van de op heden ontbondene Muncipaliteit [...]. 

 
2070. [427. 10]: 1 november 1801.  Tot leden van het Comité van Algemeen Welzijn zijn 

benoemd de burgers W. Backer, H. Bastert, Pieter de Clercq jr., A.R. Falck, J.P. Farret, J. Cuyck van 
Mierop en P. van Schorrenbergh. 

 
2071. [427. 28]: 6 november 1801.  Tot superintendenten over het Huis der Gemeente zijn 

benoemd de raadsleden A. Teyler van Hall, Pieter de Clercq jr. en Hendrick Bicker. 
 
2072. [427. 56]: 9 november 1801.  Tot superintendenten over de Logementen in Den Haag zijn 

benoemd de raadsleden A. Teyler van Hall, Pieter de Clercq jr. en Hendrick Bicker 
 
2073. [427. 412]: 26 februari 1802.  Besloten is de raadsleden H. Bicker en Pieter de Clercq jr. 

te committeren om zich ten spoedigsten naar Den Haag te begeeven en aldaar, ter plaatse waar zij zulks 
het meest dienstig zullen oordelen, namens dit Bestuur, aan te dringen op eene onverwijlde dispositie op 
de Missive dezer vergadering van de 30sten januari j.l. en voords, ten dezen, alles te verrichten wat de 
bevordering van deze zaak enigszins zal kunnen strekken (betreft kwestie n.a.v. voordracht van de 
thesaurier-ordinaris van de stad, d.d. 30 januari, die daarin melding maakt van de dringende nood waarin 
de Stadkas zich bevindt, wijst op een noodzakelijke, onverwijlde voorziening en derhalve aandringt op 
een missive aan het Staatsbewind; zie p. 335-336).  Op 4 maart rapporteren Bicker en De Clercq dat 
hunne gedaane demarches van dat gevolg waren geweest, dat dit Bestuur op eene zeer spoedige 
voorziening, in de dringende nood der Stads Kasse, gerustelijk kan staat maken (p. 423). 

 
2074. [427. 454]: 16 maart 1802.  Pieter de Clercq treedt aan als voorzitter van de Raad (t/m 26 maart) 
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2075. [428. 361]: 3 augustus 1802.  Raadsleden Farret, Van Mierop en De Clercq zijn benoemd 
in een commissie, om zich te buigen over een concept-publicatie van de Wisselbank. 

 
2076. [428. 421]: 31 augustus 1802.  Pieter de Clercq treedt aan als voorzitter van de Raad (tot 

10 september, zie p. 451). 
 
2077. [429. 343]: 15 februari 1803.  Voorzitter Pieter de Clercq jr. heeft zijn presidium, met 

eene toepasselijke aanspraak aanvaard. (t/m 25 februari, zie p. 373). 
 
2078. [429. 407]: 10 maart 1803.  Voordracht van A. Teyler van Hall, Pieter de Clercq jr. en H. Bicker, 

superintendenten van het Huis der Gemeente. 
 
 
 

Archief Secretarie-afdeling Militaire Zaken en haar voorgangers  
[Arch.nr. 5182] 

 
 
 Inv. nrs. 61 t/m 68: stukken betr. Garde d’honneur, 1813. 
 
2079. inv.nr.  67: 1813.  Lijst van gezinshoofden die géén kinderen hebben die voor dienst in aanmerking 

kwamen, waaronder: 
 

p. 8:  Gijsbert de Clercq: gehuwd, 35 jaren, 5 kinderen, den oudste 5 jaren oud. 
p. 9:  Stephanus de Clercq: gehuwd, 60 jaren, geene ongehuwde zoons of neven tusschen de 19 & 

30 jaren. 
 

2080. inv.nr. 68: 1813.  Lijsten, waarop de genoemde personen zijn doorgenummerd, tot en met 290:  
 1 - ‘Leden van den Algemeenen raad van het departement’ (36 personen) 
 2 - ‘Liste alphabetique des habitans d’Amsterdam, qui se trouvent sur la liste la plus imposées [de 600 

hoogst aangeslagenen van het departement’ (254 personen) 
 
 Op lijst 2 worden genoemd: 
  Clercq, Gijsbert de  Keizersgracht bij de Leidsestraat 
  Clercq, Stephanus de  Heerengracht bij Heerenstraat 
 
 
 

Archief van de Plaatselijke Schoolcommissie en rechtsopvolger 
[Arch.nr. 263] 

 
2081. Inv.nr. 4: Notulen 1 jan. 1822 - 11 dec. 1826. 
 p. 40: (1822) benoeming van Willem de Clercq tot lid van de Plaatselijke Schoolcommissie 
 p. 41: (1822) Willem de Clercq komt ter zitting 
 p. 229-230: (1824) afscheid van Willem de Clercq als commissielid. 
 
 
 

Archief Doopsgezinde gemeente bij ‘t Lam en de Toren  
[Arch.nr. 1120] 

 
 
 Inv. nr. 11: Trouwboek de Vereenigde Hoogduitsche en Vlaamsche Gemeente (bij het Lam) 1621-1668, 

vervolgens doop-lidmatenboek 1628-1672 en register van ingekomen attestaties 1628-1672. 
 
2082. Doop-lidmatenboek, p. 40:   Anno 1652 den 2 November is door Tobijas Goverts gevordert door 

den waterdoop Anna Niesen Huijgaerts in haeren huijsen op haer begeeren en met kennis van de andere 
dienaeren. 
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2083. Ingekomen attestaties, p. 25: 1654. 31 october.   Willem Verkinderen, commende van Dansick met 
aenwijs onderteijkent Pieter Adams ende Hans Engelbrecht. 

 
  
 Inv. nr. 14: Attestaties, ingediend bij de Vereenigde Hoogduitsche en Vlaamsche Gemeente (bij het 

Lam) vóór de vereniging met de Waterlanders 
 
2084. Attestatie voor Lucas de Clercq en Adriaentgen Keijsers, komende van de Vereenigde Vlaamse en 

Hoogduitsche gemeente te Haarlem, 20 mei 1649. 
  
 De Oudste met de dienaren der gemeente Christi tot Amsterdam zalicheijt 
 
 Also Lucas de Klerck en desselfs huijsvrouwe Arijaentie Keiser bij u t’Amsterdam metter woon gecomen 

zijn ende derhalve naer de gemene orde van ons een aenwijs zijn versoeckende, So gelieven de vrunden te 
weten dat gemelde vrunden hunlieden haer in der Gemeijnte vreedsaem hebben gedragen, waarom wij bij 
desen vrundelijck versoecken u E gelieven haer als een Broeder ende Zuster in den Here t’ontfangen ende 
de Geestelijcke Gaven te laten genieten, ‘t welck wij t’allen tijden bij Gelijcke occasie geerne zullen 
erkennen, ende bevelende ul. tsamen de pretentie des Alderhoochsten zijn jonstich (?) gegroet van ... 
vrunden 

 
 In Haerlem, den 20 meij 1649  Pieter van der Kindert 
       Jan Pieter van Rixtel 
 
 Inv.nr. 117: 'Memoriael van de handelingen in de Gemeente'.' A '. Register met aantekeningen over de 

lidmaten van de Waterlandse gemeente (bij de Toren), lijsten van gedoopten en enige andere 
aantekeningen, 1612-1641. 

 
2085. fol. 43. Den 9den feb. (1621) sijn metten dope opgenomen: Antoni Moens met Elsie Moens sijn 

huijsvrouw (sic) 
 
2086. fol. 54vo. Op 17 dec. 1628 is door doop door P[ieter] A[ndriesz Hesseling] in de gemeente opgenomen, 

ondermeer: Elsken Moens, Anthoni Moens dochter 
 
2087. Inv.nr. 175: Notulen Kerkeraad 1683-1741 (N.B. Slechts vluchtig bekeken) 
 
 p. 551; 17 mei 1725: [...] zijn tot gecommitteerden van de Buitenlandsche Nooden verkooren met 

meerderheid van stemmen Bartholomeus van Leuvenich uit de Leeraaren en Pieter Pietersz. van Beeck 
uit de diaconen, beneffens Daniel Hoorens en Paulus van Voorst, welke laatste, hoewel nu buiten den 
diacondienst zijnde, zal verzocht worden in deze commissie te continueren. 

 
 
2088. Inv.nr. 177: Notulen Kerkeraad 1786-1810 (N.B. Slechts vluchtig bekeken) 
 
 p. 15; 9 november 1786: Wierdt tot curator ad vitam [van de Kweekschool] verkoozen de heer 

Stephanus de Clercq. 
 
 p. 269; 10 januari 1799: Tot curatoren van de Kweekschool gekozen: Pieter de Clercq Jaczn. en 

Hendrik Seye. 
 
 p. 287; 2 januari 1800: Eindelijk wordt beschrijving tegen heden 8 dagen vastgesteld ter verkiezing 

van eenen Curator voor ‘t Kweekschool, in de plaats van Pieter de Clercq Jaczn. 
 
 p. 287; 9 januari 1800: Wordt tot Curator van het Kweekschool gekozen Pieter de Clercq Jun.r 
 
 p. 347; 6 januari 1802: In de plaats van wijlen Isaak de Neufville van der Hoop, is tot lid van de 

Commissie der Buitenlandsche Noode, benoemd confrater Willem Bruin. 
 
 
 [Inv. nrs. 213-231:  Doopboeken gemeente Lam en Toren] 
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2089. [213. 104]: 27 april 1687.   Doop Pieter de Clercq en huisvrouw Cornelia Block, 
getuigen: Pieter Pietersz. Block en Cornelia Block. 

 
2090. [213. 175]: .... 1708.   Attestatie Bartholomeus van Leuvenig, van Maastricht. 
 
2091. [214. 179]: 13 februari 1707.  Doop Cornelia de Clercq, getuigen: ouders Pieter de Clercq 

en Cornelia Block. 
 
2092. [214. 201]: 18 november 1714.  Doop Gerrit van Heyningen en huisvrouw Elizabeth de 

Clercq, haar getuigen: haar ouders Pieter de Clercq en Cornelia Block. 
 
2093. [214. 201]: 18 november 1714.  Doop Theodorus Fries, getuigen: vader Abraham Jacobs 

Fries en vrouw Cornelia de Clercq. 
 
2094. [214. 203]: 3 februari 1715.  Doop Janneke en Christina de Clercq, getuigen: ouders 

Pieter de Clercq en Cornelia Block. 
 
2095. [214. 213]: 13 februari 1718.  Doop Sara de Clercq, getuigen: ouders Pieter de Clercq en 

Cornelia Block. 
 
2096. [214. 219]: 19 november 1719.  Doop Pieter de Clercq de jonge, getuigen: ouders Pieter de 

Clercq en Cornelia Block. 
 
2097. [214. 236]: 13 februari 1724.  Doop David de Neufville, getuige: zijn moeder Anna de 

Neufville. 
 
2098. [214. 241]: 4 februari 1725.  Doop Catharina van Limburg, getuigen: haar ouders 

Abraham van Limburg en Margaretha Blaaupot. 
 
2099. [214. 248]: 2 februari 1727.  Doop Laurens en Susanna de Clercq, getuigen: ouders 

Pieter de Clercq en Cornelia Block. 
 
2100. [214. 257]: 13 februari 1729.  Doop Jan Stadnitski, getuigen: huisvrouw Sara de Clercq en 

haar vader Pieter de Clercq. 
 
2101. [214. 266]: 2 december 1731.  Doop Hendrik Jan Willink, getuigen: huisvrouw Susanna de 

Clercq en zijn moeder Anna Zoutman, weduwe Hendrik Willink. 
 
2102. [214. 271]: 8 februari 1733.  Doop Jacob de Clercq, getuigen: ouders Pieter de Clercq en 

Cornelia Block. 
 
2103. [214. ---]: 18 februari 1748.  Doop Cornelia de Clercq, getuigen: ouders Pieter de Clercq 

en Sara van Leuvenig. 
 
2104. [214. ---]: 24 november 1748.  Doop Jan van Eeghen, getuigen: moeder Cornelia Cornilje 

en grootmoeder Sara Block. 
 
2105. [214. ---]: 16 februari 1749.  Doop Pieter de Clercq junior, getuigen: ouders Pieter de 

Clercq en Sara van Leuvenig. 
 
2106. [214. ---]: 19 november 1758.  Doop Cornelia de Clercq, getuigen: ouders Jacob de Clercq 

en stiefmoeder Catharina Fortgens. 
 
2107. [214. ---]: 25 november 1759.  Doop Isaac de Neufville van der Hoop, getuigen:  moeder 

Anna de Neufville en broeder Jacobus van der Hoop. 
 
2108. [214. ---]: 12 februari 1764.  Doop Cecilia en Geertruy Margaretha de Clercq, getuigen: 

ouders Jacob de Clercq en stiefmoeder Catharina Fortgens. 
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2109. [214. ---]: 17 februari 1765.  Doop Stephanus de Clercq, getuigen: moeder Sara van 
Leuvenig en broeder Pieter de Clercq. 

 
2110. [215. 36]: 19 februari 1769.  Doop Pieter de Clercq Jacobsz, getuigen: vader Jacob de 

Clercq en stiefmoeder Catharina Fortgens. 
 
2111. [215. 39]: 18 februari 1770.  Doop Agatha Stockelaar, getuigen: moeder Aletta van 

Rixtel en oom Hendrik Stockelaar. 
 
2112. [215. 50]: 17 november 1776.  Doop Pieter de Clercq junior, getuigen: ouders Pieter de 

Clercq en Maria Bruyn. 
 
2113. [215. 65]: 16 februari 1783.  Doop Arend Bruyn de Clercq, getuigen: ouders Pieter de 

Clercq en Maria Bruyn. 
 
2114. [215. 80]: 21 februari 1790.  Doop Gerrit de Clercq, getuigen: ...? 
 
2115. [215. 80]: 21 februari 1790.  Doop Maria de Vos, getuigen: ....? 
 
2116. [215. 84]: 19 februari 1792.  Doop Pieter de Clercq Szn., getuigen: ouders Stephanus de 

Clercq en Maria Bosch. 
 
2117. [215. 88]: 25 november 1793.  Doop Walrave van Heukelom, getuigen: ....? 
 
2118. [215. 87]: 17 februari 1793.  Doop Catharina de Vos, getuigen: vader Ds. Willem de Vos 

en stiefmoeder Jacoba Stockelaar. 
 
2119. [215. 90]: 2 maart 1794.   Doop Sara de Clercq, getuigen: ....? 
 
2120. [215. 92]: 20 februari 1791.  Doop Geertruy Margaretha de Clercq, getuigen: ....? 
 
2121. [215. 92]: 4 maart 1795.   Doop Jacob de Clercq, getuigen: vader Pieter de Clercq en 

zuster Geertruy Margaretha de Clercq. 
 
2122. [215. 93]: 17 September 1795.  Attestatie Hermann Rahusen, van Leer. 
 
2123. [215. 93]: 28 februari 1796.  Doop Johanna de Clercq, getuigen: ouders Stephanus de 

Clercq en Maria Bosch. 
 
2124. [215. 99]: 25 februari 1798.  Doop Gijsbert de Clercq, getuigen: vader Pieter de Clercq 

en zuster Geertruy Margaretha de Clercq. 
 
2125. [215. 103]: 16 november 1800:  Doop Maria de Clercq, getuigen: ouders Pieter de Clercq 

junior en Isabella Stinstra. 
 
2126. [215. 141]: ... november 1813.  Doop Willem de Clercq, getuigen: ouders Gerrit de Clercq 

en Maria de Vos. 
 
2127. [215. 147]: 26 februari 1815.  Doop Matthijs Westendorp, getuigen: ouders Gerrit 

Westendorp en Maria ten Cate. 
 
2128. [215. 153]: 22 februari 1818.  Doop Maria de Clercq, getuigen: moeder Maria de Vos en 

broeder Willem de Clercq. 
 
2129. [215. 153]: 22 februari 1818.  Doop Josua Bruyn, getuigen: moeder Margaretha van Eik 

en Willem Bruyn jr.  
 
2130. [215. 172]: 16 maart 1823.   Doop Catharina de Clercq, getuigen: Matthijs Westendorp, 

haar behuwdbroeder en Maria de Clercq, haar zuster. 
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2131. [215. 177]: 4 april 1824.   Doop Stephanus de Clercq, getuigen: broeder Willem de 
Clercq en behuwdbroeder Matthijs Westendorp. 

 
2132. [215. 178]: 4 april 1824.   Doop Christiaan Hermanus de Vos, getuigen: vader Jacob 

de Vos en broeder Willem de Vos Jaczn. 
 
2133. [215. 183]: 20 november 1825.  Doop Agatha de Clercq, getuigen: vader Gijsbert de Clercq 

en stiefmoeder Jacoba Frederica Ising. 
 
2134. [215. 190]: 18 november 1827.  Doop Pieter de Clercq Gzn., getuigen: vader Gijsbert de 

Clercq en stiefmoeder Jacoba Frederica Ising. 
 
2135. [215. 190]: 18 november 1827.  Doop Willem de Clercq Pzn., getuigen: ouders Pieter de 

Clercq en Catharina de Vos. 
 
2136. [215. 213]: 18 februari 1810.  Doop Anna de Clercq, getuigen: moeder Isabella Stinstra en 

Gijsbert de Clercq, behuwdbroeder en neef. 
 
 
2137. Inv.nr. 393: Aantekeningen van het College tot de Aankweek van Leraren van de Doopsgezinde 

Gemeente bij het Lam en de Toren in Amsterdam, 1733-1811. 
 
 p. 60: 25 mei 1762. Zijn geintroduceerd, na vergadering op behoorlijke beschrijvinge, de Eerw. 

Willem de Vos, predikant onzer gemeente, en de E. Antonij Hartsen, en Pieter de Clercq gecommitteerd 
uit de diakonen. 

 
 p. 63: 27 januari 1763. Gecommitteerden uit de Diakonen: (o.a.) Pieter de Clercq 
 
 p. 66: 5 maart 1764. Het Collegie op beschrijvinge vergaderd zijnde, is in hetzelve verwelkomd de 

heer Jacobus van der Hoop, in plaats van den heer Pieter de Clercq, die uit hoofde van zwakheid zijnen 
dienst had neergelegd, uit het Collegie der Diakonen, tot dien post verkoren. 

 
 p. 88: 1773.  Het Collegie tot den Aankweek bestond dit jaar uit: [...] Gecommitteerden uit 

de Diakonen (o.a.): Stephanus de Clercq 
 
 p. 90: 1774.  Het Collegie tot den Aankweek bestaat dit jaar in de volgende persoonen: 

[...] Gecommitteerden uit de Diakonen (o.a.): Stephanus de Clercq 
 
 p. 108: 23 januari 1783. Het Collegie bestaat dit jaar uit de volgende leeden: [...] Gecommitteerden 

uit de Diakonen (o.a.): Stephanus de Clercq 
 
 p. 111: 1784.  Het Collegie tot den Aankweek van leraaren bestond in het begin deezes 

jaars uit: [...] Gecommitteerden uit de Diakonen (o.a.): Stephanus de Clercq 
 
 p. 113: 1785.  Het Collegie tot den Aankweek van Leraaren bestond met den aanvang 

deezes jaars uit de volgende leeden: [...] Gecommitteerden uit de Diakonen (o.a.): Stephanus de Clercq 
 
 p. 117: 1786.  Gecommitteerden uit de Diakonen, die fungeeren, zoolang als zij in den 

Dienst zijn zijn (o.a.): Stephanus de Clercq 
 
 p. 118: 8 oktober 1786. De Heer Messchaert Vollenhoven als Curator ad vitam bedankt hebbende, is 

de heer Stephanus de Clercq met meerderheid van stemmen in deszelfs plaats verkozen, welke zulks 
geaccepteerd heeft. 

 
 p. 155: 1799.  Met den aanvang deezes jaars bestondt het Collegie tot den Aankweek uit de 

volgende Persoonen [....] Gecommitteerden uit de Diakenen (o.a.): Pieter de Clercq Jakobsz. [...] Extra 
Gecommitteerden (o.a.) Stephanus de Clercq 

 
 p. 158: 1800.  Is de Hr. Pieter de Clercq Junior tot Curator verkoozen in plaats van de 

afgaande Diaken P. de Clercq 
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 p. 161: 1801.  Met den aanvang deezes jaars waren Curatooren [....] Gecommitteerden uit 

de Diakenen (o.a.): Pieter de Clercq junior [...] Extra Gecommitteerden (o.a.) Stephanus de Clercq 
 
 p. 165: 1802.  Met den aanvang van dit jaar bestond het Collegie uit de volgende personen: 

[....] Gecommitteerden uit de Diakenen (o.a.): Pieter de Clercq junior [...] Extra Gecommitteerden (o.a.) 
Stephanus de Clercq 

 
 p. 169: 1803.  Het Collegie tot den Aankweek bestond met den aanvang van dit jaar uit 

dezelfde persoonen 
 
 p. 171: 1804.  Met den aanvang deezes jaars waren Curatooren [....]Curatores ad Vitam 

(o.a.) Stephanus de Clercq [...] Gecommitteerden uit de Diakenen (o.a.): Pieter de Clercq junior [...] 
 
 p. 175: 1805.  Met den aanvang deezes jaars is het Collegie van Curatoren hetzelfde 

gebleven, behalve, dat uit den Eerw. Kerkenraad voor den Hr. P. de Clercq in plaats gekomen is de Hr. 
Cornelis Vollenhoven 

 
 p. 188: 1806.  Met den aanvang van dit jaar bestond het Collegie tot den Aankweek uit de 

volgende personen: [...] Extra Gecommitteerden (o.a.) Stephanus de Clercq  
 N.B. Stephanus is nog in deze functie in 1811. 
 
 
2138. Inv. nr. 458: Brieven van oud-diakenen die voor een nieuwe benoeming niet in aanmerking willen 

komen. 
 
 Eerwaarde Heeren, 
 
 Alzo mijne toestand mij niet toelaat om thans voor de derde mael den dienst als Diaken in onze Gemeente 

waer te nemen, zo verzoek in, dat UEerw: bij de aenstaende verkiezing van Diakenen, op mij geen 
reflectie gelieven te neemen. 

 Ik wensch over uwe Persoonen & bedieningen, den zeegen van God almachtig & blijve met schuldige 
agting, 

      Eerwaerde Heeren, 
      UEerw: dienstwillige dienaar 
 
      Jacob de Clercq 
 Amst. 27 Mei 1760 
 

 
 
 Eerwaarde Heeren, 
 
 Dewijl ik mij door zwakheijd buyten staat bevind om het Diakenschap waar te neemen, Zo verzoeke dat 

UwEerw. mij bij Rijze in de Verkiezing gelieven voorbij te gaan. Wensche UwEerw. ‘s Hemels dierbare 
zegen & betuige te zijn 

      UEerw: Toegenegen Vriend 
  
      Pieter de Clercq 
 4 Dec. 1769 
 
 
2139. Inv. nr. 527: Stukken betreffende een plan om een school voor kinderen van geallimenteerden op te 

richten, 1783, 1 omslag 
 
 Hieronder een stuk van Stephanus de Clercq, 5 juni 1783, met enige bedenkingen op het voorstel hierover 

van Ds. H. Tichelaar, 5 pp. + lijst van kinderen der geallimenteerden, beneden de 14 jaar. 
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2140. PA 656 (hoort bij 1120), inv.nr. C 650:  Rapport van Jan Stadnitski en Jacob de Clercq aan de 
kerkeraad bij het Lam, omtrent de verkoop der kerk en de liquidatie der kerkegoederen te Weesp, met 
justif. bescheiden. 

 
 Aan de Heren Diaconen der Mennoniten Gemeente hun Vergadering houdende bij den Toore & het Lam 
 
 Rapporteere de ondergeschreevene dat volgens UEd. qualificatie van dato 16 januarij dezes jaars, tot 

den verkoop en opdragt van het huis & erve zijnde de Mennonite Kerk tot Weesp, dezelve op 18 januarij 
laatstleede, aldaar in publicque veilinge is verkogt, voor de somma van ƒ 120.15, het geheele beloop, als 
bij opveijlinge geloopen tot:    112,- 

 in slag gemijnt op      3,- 
 stuivergeld door den kooper te betaalen  5,15 
        -------- 
 Op  conditie allen kosten voor den kooper  120,15 
 
 Zoo dan ook op 25e februarij door ons in qualite voorn. is getransporteerd aan ....... [niet ingevuld] en 

naar suijvering van het perceel voor7 jaaren 100e penning en verpondingen, beneffens eenige kleene 
kosten tot den verkoop, de overschietende penningen ten somme van een en vijftig guldens en zeven 
stuijvers heeden ter Kamer gebragt, met de daarbij behoorende quitantiën, notitie &ca.  

  
 Amsterdam, 6 februarij 1755, getransporteerd door  Jan Stadnitski 
         Jacob de Clercq 
 
  
 

Archief Mr. Pieter van Eeghen   
[Arch.nr. 752] 

 
 
2141. [132]: Aantekeningen betreffende doopsgezinde diakenen. 
    

Bij ‘t Lam en Toren: 
 
Pieter de Clercq 1698-1703, 1708-, 1718 
Theodorus Fries 1718-1724 
Francois de Haan 1729-1735 
David de Neufville 1731-1737, 1742- 
Jan Stadnitski 1734-1740, 1752-1757 
Pieter de Clercq 1736 
Laurens de Clercq 1737 
Hendrik Jan Willink 1737 
Jacob de Clercq 1739-, 1749-1755 
Pieter de Clercq 1759-1764 
Isaac de Neufville van der Hoop 1767-1772, 1777-1782, 1791-1796 
Willem Stinstra 1767-1772, 1777-1782 
Stephanus de Clercq 1772-1777, 1782-1787, 1792-1797 
Pieter de Clercq Jacobsz. 1772, 1794-1799 
Pieter de Clercq jr.  1785-1791, 1797-1804 
Herman Rahusen 1796-1802 
Gerrit de Clercq 1797-1802 
Walrave van Heukelom 1798-1803 
 
Vereenigde Doopsgezinde Gemeente: 
 
Pieter de Clercq Szn. 1803-1807 
Jacob de Clercq 1805-1809, 1822-1826 
Gerrit de Clercq 1808-1813 
Walrave van Heukelom 1809-1813, 1820-1824 
Gijsbert de Clercq 1818-1821, 1830-1834 
Willem de Clercq 1819-1823 
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Matthijs Westendorp 1824-1828 
Willem de Vos Jzn. 1824-1828, 1834-1838, 1844-1848 
Josua Bruyn 1825-1829, 1836-1840 
Christiaan Hermanus de Vos 1829-1833, 1839-1843 
Stephanus de Clercq 1830-1834 
Pieter de Clercq Gzn. 1839-1843 
Willem de Clercq Pzn. 1840-1845 
Hendrik de Clercq Gzn. 1844-1849 
Pieter van Eeghen 1870-1874, 1880-1884, 1890-1894 
Pieter de Clercq 1874-1878, 1884-1888 
Marius Petrus de Clercq 1885-1890, 1895-1899 
 

 
  Betreffende doopsgezinde diakonessen: 
 

Bij ‘t Lam en Toren: 
 
Janneke de Clercq, huisvr. van Ds. B. van Leuvenig 1761-1765 
Maria Bosch, huisvr. van Stephanus de Clercq 1790-1797 
Isabella Stinstra, huisvr. van Pieter de Clercq jr. 1795-1800 
 
Bij de Zon: 
 
Sara van Leuvenig, wed. Pieter de Clercq 1759-1766 
 
Vereenigde Doopsgezinde Gemeente: 
 
Maria de Vos, huisvr. van Gerrit de Clercq 1809-1814, 1819-1822 
Maria de Clercq, huisvr. van Matthijs Westendorp 1829-1832 
Catharina de Vos, huisvr. van Pieter de Clercq Szn. 1823-1829 
Catharina de Clercq, huisvr. van Christiaan H. de Vos 1837-1842, 1845-1847 
Elisabeth de Clercq, huisvr. van Josua Bruyn 1842-1847, 1856-1861 
Maria de Clercq, huisvr. van Pieter van Eeghen 1889-1894 

 
 
 

Archief Oudevrouwenhuis doopsgezinde gemeente bij ‘t Lam en de Toren   
[Arch.nr. 811] 

 
 
2142. [15]: Register van regenten en regentessen van het Oudevrouwenhuis, 1759-1879. 
 

Pieter de Clercq jr.      1786-1792, 1798-1805 
Pieter de Clercq Jacobsz.    1795-1800 
Pieter de Clercq Szn.     1805-1808 
Gerrit de Clercq     1808-1814 
Gijsbert de Clercq     1819-1822, 1833-1835 
Josua Bruyn     1825-1829, 1837-1841 
 
Janneke de Clercq, wed. Bartholomeus van Leuvenig 1761-1765 
Maria Bosch, huisvr. van Stephanus de Clercq  1793-1797 
Isabella Stinstra, huisvr. van Pieter de Clercq jr. 1795-1800, 1805-1810 
Maria de Vos, huisvr. van Gerrit de Clercq  1809-1814, 1819-1822 
Catharina de Vos, huisvr. van Pieter de Clercq Szn. 1823-1829 
Maria de Clercq, huisvr. van Matth. Westendorp 1829-1832 
Catharina de Clercq, huisvr. van Chr. H. de Vos 1837-1842 
Elisabeth de Clercq, huisvr. van Josua Bruyn  1842-1847, 1856-1861 
 

2143. [15]: 1807. Overeenkomst tussen regenten en Gerrit de Clercq over de opname van Anna Crans, 
weduwe van J. Stuwart.  
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2144. [52]: 1820-1887.  Kasboek betreffende de jaarlijkse uitdeling voor koffie en theegeld aan de 

bewoonsters uit het legaat van Janneke de Clercq, wed. Bartholomeus van Leuvenig (overl. 1771) 
 
 
 

Archief Weeshuis doopsgezinde gemeente bij ‘t Lam en de Toren   
[Arch.nr. 812] 

 
 
2145. [22]: 4 maart 1811.   Brief van diakenen der Vereenigde gemeente aan de Regenten van 

het weeshuis der gemeente, n.a.v. de “ongelukkige toestand waarin zich het weeshuis bevindt”, 5 pp. 
Geschreven en ondertekend door Gerrit de Clercq, president, en Pieter Bosch, scriba. 

 
2146. [26]:  Register van buitenvaders en -moeders van het Weeshuis, 1677-1811 
 

Pieter de Clercq 1712-1716, 1719-1723, 1726-1730 
Jacob de Clercq 1753-1758, 1760-1765, 1766-....? 
Stephanus de Clercq 1788-1792, 1794-1798 
 
Cornelia de Clercq, wed. Theodorus Fries 1752-1753 
Christina de Clercq, wed. David de Neufville 1756-1762 
Cornelia de Clercq, wed. Jan van Eeghen 1767-1772, 1774-1779, 1782, 1784-1791 
Cornelia de Clercq, wed. Abraham Fock 1797-1801, 1804-1808 
Maria Bosch, huisvr. van Stephanus de Clercq 1799-1803 
Isabella Stinstra, huisvr. van Pieter de Clercq jr. 1811-.....? 

 
 
 

Archief Maatschappij tot Nut van het Algemeen   
[Arch.nr. 211] 

 
 
2147. [184]: 1790. Brief van Pieter de Clercq junior, vanuit Londen, aan het algemeen bestuur, met 

informatie omtrent de vertaling van de prijsverhandeling van Petrus Schouten. 
 
 
 

Archief Maatschappij tot Nut van het Algemeen, dept. Amsterdam   
[Arch.nr. 323] 

 
 
2148. Inv. nr. 1: Notulen van de vergadering van de bestuurders van het 1ste departement van Amsterdam, 1 

augustus 1788 - 10 oktober 1791. 
 
 p. 11: 21 juli 1789:  
 Is gedelibereerd over de benoeming van Gecommitteerden tot de Algemeene Vergadering, en zijn daar 

toe verkoren de Commissarisen de Clercq en Focke, benevens den secretaris Kantelaar, en, bij absentie 
van één derzelven, den heer P.N. Jut 

 
 p. 37: 15 februari 1790: 
 2. In deliberatie gebragt eerst door de Heer de Clercq, verzoek dat Bestuurderen zijn E. wilde 

permitteeren, 2 van de 6 lampen hangende in de Vergaader Zaal ten zijn Ed. huijse te mogen laaten 
brengen, voor den tijt van 2 dagen, ten eijnde dezelve ter proeven te neemen, zijnde zijn Ed. dit verzoek 
unaniem ingewilligd. 

 
 p. 44, 19 maart 1790: 
 3. Is gedecerneert commissie op den wel Ed. heer Kantelaar & de Heer Loosjes, om zig te vervoegen ten 

huijse van den heer P. de Clercq jr., om uijt naam, en van weegen deeze vergadering gemelde heer in 
serieuze termen te onderhouden over de beledigende en honende aanmerking door zijn Ed. schriftelijk 
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gemaakt op ‘t plan der aankoop van een huijs en erve, voor dit Departement door den Heer Boing 
geformeert, hebbende gemelde Heere deeze onaangenaame commissie wel op zig gelieve te neemen. 

 
 p. 46, 22 maart 1790: 
 De commissie gedecerneert op den wel E. Heeren Kantelaar & Loosjes (zie art. 3 der Notulen van 19 

maart l.l.), hebben  van dezelve in deese vergadering gedaan rapport, inhoudende dat de Heer P. de 
Clercq jr. aan den Heer Boing bereid is te geven alle satisficatie, en uijt hoofde van indispositie zijn Ed. 
buijten staat is, dezelve te geven in de vergadering, zoo heeft zijn Ed. zijn E. huijs daar toe aangebooden, 
aan de Leeden deezer vergadering, ten einde aan de gerequireerde satisficatie te voldoen. 

 Door de leeden deezer vergadering hiervan geen gebruik gemaakt zijnde, heeft egter den Heer Boing zig 
alleen in persoon ten zijn Ed. huijzen vervoegt, hebbende de voorn. heer de Clercq jr. als toen 
gedeclareert ignorant geweest te zijn, wie de opsteller en ontwerper van het bewuste Plan geweest is, 
niets tegen den Persoon van den heer Boing weetende, of hebbende, het dus zijn Ed. van harten leet is, dit 
den heer Boing was betreffende, meenende het zelve door een ander was geformeert, den heer Boing uit 
den hart der Menschlievendheijt, dezen misslag met den mantel der Liefde bedekt hebbende, betuijgt zig 
volkomen deeze satisfactie te laaten welgevallen. 

 
 p. 155; 5 oktober 1791: 
 2. Wierd door de Heer D. Boing en den ondergeteekende A.J. van Soelen, verslag gedaan van derzelver 

commissie, waarbij bleek dat door het bedanken der heeren Dr. Lobé, Verhoezen, Dr. J.F. Griet en N. 
van Staphorst, de posten van commissarissen deezes departement stonden vervuld te worden door de 
Heeren Anthony Barrau en Pieter de Clercq jr., die deeze benoeming hadden gelieven aan te nemen, 
waarna besloten, en den ondergeteekende gelast wierd, deeze beide heeren tegens de vergadering van 
bestuurders op Maanden den 10 october ‘s namiddags ten ½ 5 uuren behoorlijk per kaartje te 
beschrijven. 

 
 p. 159; 10 oktober 1791: 
 Wier de vergadering (nog voor de koomst des heeren Barrau, die eerst tegen ½ 5 uuren, beschreeven 

was, beneevens den Heer de Clercq jr., die absent bleef) geopend door den voorzitter Boing [...] 
 3. Gaf den heere Boing, als voorzitter, bij de Inkoomste des Heeren A. Barrau in de vergadering, te 

kennen dat deeze vergadering voornamelijk bestemd waare om den afgaande Heere commissaris W. van 
Barneveld plegtig te bedanken, zoo als zulks, in den vergadering van 5 oktober 1791 ook geschied ware 
omtrent den ondergeteekenden - En vervolgens de nieuw verkoozene heeren A. Barrau en P. de Clercq jr. 
als nieuw aankoomende Commissarissen te verwelkoomen. 

 
 
2149. Inv. nr. 2: Notulen van de vergadering van de bestuurders van het 1ste departement van Amsterdam, 14 

oktober 1791 - 25 juli 1796. 
 
 18 april 1792: 
 [...] 6. Werd het stuk van de Heere de Clercq, betreffende de oprichting van een kweekschool voor 

schoolmeesters aangedrongen door twee menschenvrienden met aanbieding eener aanzienlijke toelage, 
ter Tafel gebracht, en bij meerderheid van stemmen besloot men, dat, aangezien het Hoofdbestuur reeds 
sedertlang op zoodanige inrichting is bedagt geweest, eene Commissie van wege dit Departement 
waartoe benoemd wierden de Heeren de Clercq en Bronkhorst, zich op Woensdag den 25sten deezer, zal 
vervoegen bij hetzelve Hoofdbestuur om over dit onderwerp een vriendelijk gesprek te houden, en 
speciaal opening te vragen, wegens de plannen die hieromtrent reeds mogten gemaakt zijn en hoe verre 
men daarmede gevorderd is, om dienvolgens eene nadere Conferentie over dit stuk te hebben. 

 
 14 okt. 1791: Ordinaire vergadering 
 [...] nr. 4. Wierden door denzelven heeren Barrau en vervolgens ook de heere P. de Clercq junior, beide 

als nieuwe aangekomen Commissarissen, voorzeide wetten voor Bestuurders nader ondertekend. 
 
 26 maart 1792: Gewone vergadering 
 [...] 2. Werd door den Heer de Clercq bericht dat twee aanzienlijke leden dezes departements gaarne 

zouden zien dat de kweekschool tot Schoolmeester wierd tot stand gebracht, en tot einde wel fl. 600 of 
mêer 's jaarlijks daartoe zouden willen contribueren. De Heer de Clercq nam aan een opstel te 
vervaardigen, 't welk aan alle de Bestuurderen dezes Departements zouden rondgezonden worden, en 
men besloot ter nadere deliberatie deswegens eene buitengewoone vergadering te beschrijven tegens 
woensdag den 11en april 's avonds ten 7 uure. 
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 11 april 1792: 
 6. Zoude men verder zijn overgegaan tot deliberatie van het Stuk van de heer de Clercq, eene 

kweekschool voor schoolmeesters (zie notulen van 26 maart), doch de tijd [...] thans te verre verloopen 
zijnde, wierd algemeen beslooten tot het houden eener extra bestuurvergadering op a.s. woensdag 18 
april 's middags ten 5 uuren. 

 
 9 oktober 1794: 
 Vervolgens berichte de commissie tot het openen der stembriefjes voor nieuwen bestuurders en drie 

gecommitteerdens dat bij meerderheid van stemmen, in plaatse der afgetredene Heren A. Barrau en P. de 
Clercq jr. tot commissarissen benoemd zijn [...] 

 
 
2150. Inv. nr. 12: Notulen van de vergadering van de leden van het 1ste departement van Amsterdam, 1 

augustus 1788 - 10 oktober 1791. 
 
 p. 9: Resolutien genomen op de Eerste vergadering, gehouden den 1ste april des jaars 1785 
 [...] 
 Op deeze vergadering is ons door den Secretaris van het Genootschap te Edam, M. Nieuwenhuizen, tot 

meede bestuurende leden aangeweezen Gerrit Brender à Brandis & B. Zur Muhlen, en door ons tot 
secretaris van ons Departement Amsterdam verkoozen Pieter de Clercq junior en tot Penningmeester 
goedgekeurd Jan van Eden Barendszoon. 

 
 p. 45: Resultaat van het voorgevallene op onze ordinaris 31e vergadering, gehouden den 14e Julij anno 

1788 
 [...] 
 Vervolgens is geleezen eene ingekoomene brief van D.Hr. Pieter de Clercq junior, waarbij Zijn Ed. als 

eerste secretaris deezes departement zijn ontslag verzoekt, daarbij voegende dat de sterke instantien bij 
voorige geleegenheeden zo welmeenend door de leden en nu weder door bestuurderen, in een bijzondere 
vergadering gedaan, herhaald zijnde, zijn Ed. niet zouden kunnen beweegen deezen post langer te 
behouden, willende egter als ordinair lid gaarne zo ten nutte der geheele Maatschappij als van dit 
bizondere departement blijven medewerken; weshalven zijn Ed. verzoek aangenoomen zijnde, is Zijn Ed. 
voor deszelfs genoomene moeite van de oprichting deezes departements af, vriendelijk bedankt en met 
goedvinden van alle de tegenwoordig zijnde leden de tweede secretaris, zijnde de ondergeteekende, in 
zijn Ed. plaats opgevolgd [...] 

 
 p. 48: Resultaat van het voorgevallene op onze ordinaris 33e vergadering, gehouden den 13e October 

1788 
 [...] 
 Vervolgens ging men over tot het verkiezen van een tweede en een derde commissaris [...] waartoe bij 

meerderheid van stemmen verkoozen zijn tot tweede commissaris D Hr. Barend zur Muhlen en tot derde 
D Hr. Pieter de Clercq junior, welke Heeren deze posten wel hebben gelieven op zig te nemen. 

 
 p. 60: Resultaat van het voorgevallene op onze ordinaris 45e vergadering, gehouden den 14e april 1789 
 [...] Pieter de Clercq junior als president-commissaris. 
 
 p. 91: Resultaat van het voorgevallene op onze ordinaire vergadering van 13 September 1790 
 [...] 
 Vervolgens gecommuniceerd zijnde dat de eerste komende verhandeling zou gedaan worden door den 

heer G. Schutte, zo werd deeze vergadering beslooten met eene verhandeling van den eerstdaags 
aftredenden commissaris de heer Pieter de Clercq junior, waarvan den inhoud, conform de schriftelijke 
opgave van den verhandelaar, woordelijk was als volgt:  

 Korte inhoud der redevoering van .... Pieter de Clercq junior, op den tijd zijner aftrede, als eerste 
commissaris van het eerste Departement Amsterdam van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen [...] 

 
 

Collectie handschriften   
[Arch.nr. 5059] 
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2151.  [Inv.nr. 117]: ‘Eenige weinige Aantekeningen nopens het Voorgevallenen binnen Amsterdam in de 
Jaaren 1787 & 1788’, met bijlagen. 

 
 [...] pag. 50-52: 
 “Woensdag 10 October [1787] 
 's Morgens ging er een deputatie bestaande uit de regerende Burgemr. Dedel, oud Burgemeester Elias 

Arnouds en de Raden Bicker & Abbema na de Hertog van Brunswijk, toen zijn hooftquartier houdende 
ten eijnde van den Overtoom in de Catoendrukkerije den Eedragt, toebehoorende aan de Hr. De Clercq, 
om met deszelvs alles nader te reguleeren en slooten toen met hem de volgende capitulatie. 

 Art. 1. De troepen der Koning zullen den Leydsche Poort bezetten door een detachement van 150 
mannen, 10 jagers en 4 Housaaren nevens 1 ordonantie, zullende 2 stukken canon bij de Poort geplaats 
werden 

 Art. 2. 2 Batallons en de Jagers zullen aan de Overtoom ingequartierd worden. 
 Art. 3. Niemand van de Troeppes des Konings zal in de Stad komen zonder alvoorens consent van de 

Magistraat daartoe verkreegen te hebben, ten eijnde daardoor geen geleegenheijd gegeeven om de 
gemoederen gaande te maken. 

 Art. 4. De Burgemeesteren & Raden van de Stad zullen de noodige maatregulen neemen tot verseekering 
van de sluijzen aan de Haarlemmer & Muyder poorten. 

 Art. 5. Men zal my dagelijks legaale kennis geeven in hoeverre de resolutiën van Staat tot welke de stad 
Amsterdam reeds is toegetreeden, zijn ter uitvoer gebragt. 

 Art. 6. De Heer van Haaren zal in qualiteyt als Commissaris van mijn kant onderricht werden van al 't 
geen tot ontwapening betrekking heeft, ten eijnde mij daarvan een nauwkeurig verslag te kunnen doen. 

 Gegeven aan den Overtoom, 10 October 1787. 
 (Get.) Charles G.F. Duc de Br[unswijk] Dedel, Elias Arnoudsz, Bicker” 
 
 [...] pag. 63-64: 
 “Donderdag 18 October. 
 Ging er weder een Commissie van 4 Heeren, Burgemr. Dedel aan 't hooft hebbende, naar den Hertog (nog 

altoos in 't zelve Logement aan de Overtoom zijnde, terwijl ook nog bij continuatie de Pruissische 
Troeppes aan de Leydsche Poort bleeven) om hem verder zyne beveelen te vragen, waarop het hem 
behaagde haar de volgende Nota in de Fransche taal geschreven over te geeven. 

 "Ik beschouw als volstrekt noodzaakelijk de Dissolutie van den tegenwoordigen Krijgsraad, het herstel 
der oude Colonellen, capiteinen & anderen Officieren, alsmede de samenstelling der Burger Compagniën 
door de zelvde (individus) uit welke dezelve voor de onrusten bestaan hebben, en die men onder 
verschillende voorwendzels daar uit gezet heeft, zo als ook de verwijdering uit de Burger Compagnieën 
van hen welke tot eenige Genootschappen behoort hebben, als uitmaakende een der voornaamste 
voorwerpen der Satisficatie en van de duursaamheyd der herstelling der rust. 

 Indien de een of ander persoon zich hierdoor beleedigd meende, kan hij zich dienaangaande altoos ter 
behoorlijker plaatse aanmelden. 

 Ik moet hier nog bijvoegen dat ik zonder uitstel verwagt, dat deezen schikkingen zullen gemaakt en 
uitgevoert worden tusschen heeden & de 23ste der loopende maand, 't zoude mij zeer spijten, indien ik 
door een langer uitstel gedwongen wierd tot zulke maatregelen, waarvan ik meen U Mijne Heeren reeds 
blijke gegeeven te hebben dat ik dezelve zoek te vermijden. 

 In 't Generaale Hooftquartier aan den Overtoom, den 18 Oct. 1787. 
 (get.) C.G.F. Regeerend Hertog van Brunswijk, Lunenberg.” 
 
 [...] pag. 81-82: 
 “11 November. Is Z.D.H. den Hertog van Brunswijk (na daags te vooren bij de eene commissie en die 

dag bij de andere gedineert te hebben, zonder van de uitnodiging van de stad gebruik te hebben willen 
maaken) 's avonds te 11 uuren met een binnejagt na s Hage vertrokken van daar kort na over Utrecht na 
Wezel en zo verder na Berlijn daar hij half Dec. gekoomen is en door de Koning van Pruyssen met alle 
blijken van genoegen ontfangen, latende het commando over de Pruisssische Trouppes die hier rondom 
campeerden aan de Generaal Majoor van Kalkreuth die met zijn gemaalinne dit najaar op de buitenplaats 
van den Advokaat Bont in de Diemermeer gelogeert had dog nu om digter bij de Leidsche Poort te zijn, 
zijn intrek op de Overtoom in een van de Catoendrukkerye aldaar nam, en hoewel de Praes. Burgemr. 
altoos de sleutels der Stads Poorten & Boomen s'nagts in bewaring heeft en het gebruikelijk geweest is, 
en die voor niemand, hetzij voor te openen, heeft hij egter de permissie gekregen welk uur het hem 
goedvond uit die poort te mogen gaan, en daartoe zijn derzelver sleutels onder hem geweest.” 

 
 [...] pag. 103-104: 
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 “29 April [1788]  Dien dag zijn de Pruyssische Troepen ten getale van 8 a 900 man, die hier de 10 Oct. 
1787 aan de Leidsche Poort en verder langs den Overtoom (eerst in meer aantal onder Commando van 
den Hertog van Brunswijk dog met deszelvs vertrek op den 11 Nov. daaraan volgende veel vermindert 
onder dat van den Generaal Majoor van Kalkreuth gebleven zijn) alle in goede orde van hier vertrokken 
om het Land in het geheel te verlaten, hebbende de Gen. Kalkreuth aan Burgemr. gesegt dat het hem leed 
was hij de ceremonie van de sleutels der poort zoals hij die gekreegen had weeder te overhandigen niet te 
kunnen verrigten, doordien ze wel gebruykt geweest zijnde (hebbende hij dag en nagt de poort 
opengelaaten en door manschap laaten bewaaren) vermist waaren, waarop die avond door de Burgemr. 
die poort als de anderen weder toegedaan is en vervolgens nieuwe slooten aan de deuren gemaakt en de 
sleutels bij de anderen naar ouder gewoonten s'nagts bewaart. De Pruyssen hebben het geduurende hun 
verblijf alhier vrij wel gemaakt, en geen schulden achtergelaten.” 

 
 

Archief  Maatschappij van Verdiensten ‘Felix Meritis’   
[Arch.nr. 59] 

 
 
2152. [83]: Algemeene naamlijst der heeren leden van de Maatschappij onder de zinspreuk Felix Meritis  

Amsterdam 1818: 
 

Pieter de Clercq Jacobzn. Effectief lid 1788 - † 1802 
    Directeur van het departement der Muzyk 1795 - 1798 
Willem Stinstra  Effectief lid 1788 - †1790 
Pieter de Clercq jr.  Effectief lid 1790 - †1805 
    Commissaris der negotiatie  1799 - 1803; 1805 - † 
Gerrit de Clercq  Effectief lid 1805 - bedankt 1813 
Gijsbert de Clercq  Effectief lid 1808 - 
Herman Rahusen  Effectief lid 1813 -  
 

2153. [91]:  Ledenlijst 1830-1838. 
 

Gijsbert de Clercq  [M] Effectief lid 1808 - bedankt 1836 
Pieter de Clercq Gzn  [M] Effectief lid 1835 - 

 
2154. [92]:  Ledenlijst  1837-1883 
 

Pieter de Clercq Gzn. Effectief lid (1837?) - 
Joannes de Clercq  Effectief lid 1860 - † 

 
 
 

Archief Sociëteit De Groot Club ‘Doctrina et Amicitia’   
[Arch.nr. 684] 

 
 
2155. [217]:  Naamregister der leden van de Vaderlandsche Sociëteit te Amsterdam, opgericht in 

September 1783, op last van den Gerechte vernietigd - november 1787 en hersteld onder de naam van het 
Kunstlievend Genootschap ten zinspreuk voerende Doctrina et Amicitia in September 1788; allen naar 
rang hunner inkomst geplaatst: 

 
46. Willem Stinstra    1783 † 1790 
58. Pieter de Clercq jr.   1783 † 1805 
88. Pieter de Clercq Jaczn.   1784 † 1802 
655. Pieter de Clercq Szn.   1797 1811 (bedankt) 
689. Walrave van Heukelom   1798 
709. Gerrit de Clercq    1798 
870. Gijsbert de Clercq   1805 
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Familiearchief Backer   
[Arch.nr. 172] 

 
 
 Inv. nr. 606: stukken betr. papieren en kas van buurtmeesteren van Weesperkarspel, beheerd door 

Abraham Schaak als buurtmeester, 1751-1752, 3 stukken. 
  
2156. 1e briefje: 
 
 Ik ondergetekende bekenne ontfangen te hebben uijt handen van de Heer P. de Clercq een koffertje 

waarin eenige papieren behelsende de saaken en affairen van het Weespercarspel benevens eenige gelden 
in specie hieronder genoteert bedragende te saamen de somme van agtien hondert twee en tagtig gulden 
twaalf stuivers en agt penningen, welke onder zijn Ed. als Buurtmeester van het Weespercarspel zijn 
bewaart geweest. 

 Actum in Amsterdam den 24 februarij 1751. 
 
      Abraham Schaack, 
      als Buurtmeester van Weespercarspel 

 
 
2157. 2e briefje: 
 
 Mevrouw de wed. van de Heer O. Schaack, gelieve aan toonder deze te laten volgen het kistje met de 

effecten van t Weespercarspel. Amsterdam 22 juni 1752. 
 
       Jacob de Clercq 

 
 
2158. 3e briefje: 
 
 Wij ondergetekende in qualiteit als Buurtmeesteren van het Weespercarspel, verklaaren ontfangen te 

hebben uijt handen van de erfgenamen ab intestato van Abraham Schaak (sijnde op sijn E. overlijden 
geweest mede Buurtmeester van het voorn. Carspel) het boek, en alle de verdere papieren, soo veele als 
onder sijn E. berustende sijn geweest, en geconcerneerd hebben het voorschreve Carspel, mitsgaders nog 
de somma van een en twintigh hondertd een en twintig gls. en vijf st. in suijveren gelden, verklarende de 
ondergetekende al het bovengenoemde ten onsen genoegen te hebben nagesien, der halve, bij dese de 
bovengen. erfgenamen quiteerende. Amsterdam, den 2 junij 1752 

 
       Benedictus Block 
       Jacob de Clercq. 
 
 
 

Familiearchief Hooft   
[Arch.nr. 226] 

 
 
 inv.nr. 108: Stukken betr. Fonds tot instandhouding katoendrukkerij Overtooms Welvaren. 
 
2159. Copia eener brief aan den WelEd. Heer Jan Willinck geschreven den 23 januari 1814 (door A. Feitama) 
 
 Woensdag den 19 jan. heb ik eene comparitie in de Kasseboom belegt gehad, met een der beste 

voorneemens, namentlijk om eene door mij in der tijd gedaane oprichting van een fonds tot 
instandhouding eener Cattoen Drukkerij genaamd Overtooms Welvaaren, om origineel te dienen tot 
behoud van twee huishoudens van fatzoenlijke lieden en daar neevens de menschen, die onder hun weleer 
de kost voor deeze fabriek gehad hadden, dewelke toen in geen vermogen was te kunnen gaande 
gehouden worden, tragten te continueren (geen ander belang is immers mijn drijfveer geweest) 

 [...] Vooral daar ik zulk waargenoomen heb zonder eenig eijgen belang of voordeel en om geene 
consideratie hoegenaamd dan voor algemeen welzijn, en voor de Heer de Clercq, dien als Directeur een 
zeer mooij bestaan uit had, maar alhoewel dien Heer niet altoos aan mijne regtmatige verlangen zijn 
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pligt, actief genoeg waargenoomen heeft, zoo als van zijn Ed. konde verlangen en zijn Ed. 
eijgenzinnigheid en humeur niet strookt met het mijne, heb ik dit zijn Ed. onder ‘t oog gebragt, en dat het 
volstrekt nodig was zijn Ed. voor ‘t volger, meerder mijn orders observeerde, en naar diezelve handelde 
op de belofte van zijn Ed. daar van heb ik geresolveerd gehad te zijne faveure de administratie te 
continueeren, maar op de comparitie van zijn Ed. eene volstrekte negatie gekregen hebbende van den 
magten (?) door zijn Ed. zelven mij gefundeerd bewezen te zijn teegens den heer Van Wijck, zoo is het dat 
ik niet voorzien kan dan die grootste last te hebben van deezen Adm. en daarom verlang en beslooten heb 
dezelve naar alle consideraties, daar mij daar over wel overweegt, needer te leggen, dewijl zoo ik de zaak 
niet dirigeer, ik zeer overtuigend en bewijzend weet dat de fabriek in ‘t kort in de was loop en ‘t capitaal 
zoude diminueeren, zo niet absorbeeren. 

 
2160. Lijst van Geïnteresseerden in Overtooms Welvaren (z.d.) [hieronder een selectie, met nummers der 

aandelen - in totaal 57] 
 
 1,2,3,8,10 A. Feitama 
 4,5,6 D. van Heyst 
 14 R.J. Schimmelpenninck 
 18,19,26,48 Jb. de Clercq 
 27 W. de Vos 
 28, 41 C. de Clercq, wed. W. Stinstra 
 29 Wed. C. van Eeghen, geb. Fock 
 30 P. van Eeghen 
 31 P. Bel 
 32 wed. A. Fock 
 33,34 Exec. test. van wijlen C. Coster, wed. P. Stadnitski 
 38, 39 G. de Clercq    [N.B. Afkomstig van P. de Clercq Pzn.] 
 42 S. de Clercq 
 45 F.A. van Wyck 
 49 G. Bosch Gzn. 
 
 Geïnteresseerde in ‘t Fonds der Catoendrukkerij Overtooms Welvaren, 15 febr. 1815 
 
 18,19,26,32,39 
 42,45,48 Jb. de Clercq 
 
 
 

Familiearchief De Clercq  
[Archr.nr. 255] 

 
 
2161. [255. 18]: 30 april 1781.  Onderhandse verdeling van de nalatenschap van Jacob de Clercq. 
 Abraham Fock, echtgenoot van Cornelia de Clercq; Willem Stinstra, echtgenoot van Cecilia de Clercq; 

Isaac de Neufville van der Hoop, echtgenoot van Geertruy Margaretha de Clercq en Pieter de Clercq 
Jacobsz, alsmede Cornelia de Clercq, Cecilia de Clercq en Geertruy Margaretha de Clercq, voor zoveel 
zulx nodig mogte zijn, zelve ten deezen met onze voornoemde respective mannen geadsisteerd, en door 
hun, tot het medeteekenen en passeeren, dezes specialijk geauthoriseerd, allen de erfgenamen van Jacob 
de Clercq, indertijd Coopman & assuradeur binnen de stad Amsterdam, en op den 16 Juny des Jaars 
1777 op deszelvs hofstede, genaamt Duyn Laan gelegen onder de heerlijkheyd Bennebroek overleden, 
gaan over tot de scheiding van de nalatenschap, die (buyten hetgeen daarvan bij provisie nog gemeen en 
onverdeeld moet blijven) bestaat in een kapitaal van ƒ 140.000 

 
 De verdeling hiervan geschiedt als volgt: 
 
 Aan mij Abraham Fock, als in huwelijk hebbende Cornelia de Clercq, een vierde part: 
 

1/8e part in het schip De Philippe Louis, schipper Jan Sjoerds Hecker, varende onder 
directie van de Heeren Jacob de Clercq & Zoon 

1/8e part in ’t schip De Pieter, schipper Sjouke Teunisz Brouwer, varend onder directie 
als boven 

1/16e part in ‘t schip De Geertruy Margaretha, schipper Foppe Fopkes, varend onder 

 
ƒ  1.100.--.-- 

 
1.700.--.-- 
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directie als boven 
1/16e part in ‘t schip De Anthony Cornelis, schipper Cornelis Fopkes, varende onder 

directie als boven 
1/16e part in ’t schip De Noord Star, schipper Tjeerd Teunis Jansz, varende onder 

directie van de Heeren Jacob de Flines & Zoon 
3/16e part in ‘t schip De Faam, schipper Cornelis Jacob Jongeboer, varende onder 

directie van de Heren Jacob de Clercq & Zoon 
1/4e part in ‘t schip Het huys te Marquette, schipper Gabbe Gerbrands, varende onder 

directie van Mejuffrouw de Wed. Jan Bronkhorst & Zoonen 
1/16e part in ‘t schip De Eendragt, schipper Gerrit Foppez, varende onder directie van 

de Heeren Jacob de Flines & Zoon 
1/16e part in ‘t schip De Faam, schipper Cornelis Andriesz, varende onder directie van 

de Heeren Jacob de Flines & Zoon 
1/16e part in ‘t schip De Zon, schipper Pieter Hendricks, varende onder directie van de 

Heer Alder Piers 
1/16e part in ‘t schip De Rigase Post, schipper Siebe Tjeerds, varende onder directie van 

de Heeren Jan, Dirk & Willem van Vollenhoven 
1/16e part in ‘t schip De Nieuwe Zeepost, schipper Gerrit Oepkes, varende onder de 

directie van de Heeren Jan Dirk & Willem van Vollenhoven 
1/16e part in ‘t schip De Catharina & Sara Hendrina, schipper Foppe Foppes Baas, 

varende onder de directie van Mejuffr. de wed. Pieter de Vries & Meynte 
Zes portien in de Tontine der Maatschappij tot redding der drenkelingen, staande drie 

ten lijven van Catharina Fock en drie ten lijven van Geertruy Margaretha Fock 
Een Lijfrenten ten lijven van Margaretha Fortgens op het Anslo’s hofje 
Een Lijfrenten ten lijven van Cornelia de Clercq, onder directie van Bernardus Bosch 
en IJndelijk in Contant geld 

1.300.--.-- 
 

1.700.--.-- 
 

500.--.-- 
 

200.--.-- 
 

2.000.--.-- 
 

900.--.-- 
 

1.600.--.-- 
 

1.400.--.-- 
 

600.--.-- 
 

500.--.-- 
 

1.500.--.-- 
 

600.--.-- 
300.--.-- 
500.--.-- 

18.600.--.-- 
========= 

35.000.--.-- 
 
 Aan mij Willem Stinstra, als in huwelijk hebbende Cecilia de Clercq, een vierde part: 
 
 

1/8e part in het schip De Vriendschap, schipper Pieter Jacobsz, varende onder directie 
van de Heeren Goll & Co. 

1/16e part in ‘t schip De Juffrouw Maria en deszelvs vleet, commandeur Jan Quak, 
varende onder directie van de Heer Klaas Kruyer 

en IJndelijk in Contant geld 

 
1.050.--.-- 

 
1.250.--.-- 

32.700.--.-- 
========= 

35.000.--.-- 
 
 Aan mij Isaac de Neufville van der Hoop, als in huwelijk hebbende Geertruy Margaretha de Clercq, een 

vierde part: 
 

in Contant geld 35.000.--.-- 
 
  
 Aan mij Pieter de Clercq Jacobsz, een vierde part: 
 

1/16e part in ‘t schip De Juffrouw Maria en deszelvs vleet, commandeur Jan Quak, 
varende onder directie van de Heer Klaas Kruyer 

in Contant geld 

 
1.250.--.-- 

33.750.--.-- 
========= 

35.000.--.-- 
 
 Ende blijven als nu alleen van den Boedel van wijlen den gemelden Heer Jacob de Clercq gemeen en 

onverdeeld onder directie van de voornoemde Heeren Executeurs, het na te meldene, zullen van alles, 
door de voornoemde Heeren Executeuren, aan de gezamenlijke hier vooren gemelde Erfgenaamen van 
wijlen den gemelde Heer Jacob de Clercq, of derzelver representanten gedaan worden behoorlijke 
reekening, bewijs & Reliqua. En bestaat alles hetgeen thans gemeen blijft in boekschulden, blijkende in 
het laatste Grootboek en aan ons ondergetekende alle bekend. 

 te Oorkonde hebben wij ondergeteekende hier van gemaakt vier eensluydende waar van het origineelen 
onder de Heer Abraham Fock berustende is, geschreeven op Twaalf Guldens zegel en de drie anderen op 
een Drie Guldens zegel en alle door ons ondergetekend in Amsterdam, den 30 April 1781. 
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 [Provisionele scheiding nalatenschap van Jacob de Clercq. Te verdelen: ƒ 140.000] 
 
 
2162. [255. 24]  Notities (1796-1807), naar aanleiding van het testament en de nadere wils-

beschikkingen van Pieter de Clercq. 
 
 Volgens Testament in dato 11 Junij 1792, voor de Notaris Lette, stellen de langstleevende Pieter de 

Clercq of Maria Bruyn tot Erfgenaam Pieter de Clercq Jr. en bij deszelvs vooroverlijden zijn 
gezamentlijke kind of kinderen, of verdere afkomelingen bij representanten, en zo Pieter de Clercq Jr. 
reeds mogt overleeden zijn, legateeren zij aan Isabella Stinstra ƒ 100.000.- comptant geld, uit te keeren 
binnen een jaar. 

 Stellende alsdan tot Executeurs en voogden over de minderjaarige kinds kinderen en verdere 
gebenificieerden:  Stephanus de Clercq, Jacob van Oosterwijk Bruijn en Pieter van Eeghen, 

 reserveerende hunne nadere Dispositien bij Clausule reservatoir, ook onder hunne particuliere 
handtekening. 

 
 In gevolge hiervan bespreekt Pieter de Clercq  23 maart 1796   
 aan de Dienstmeisjes, Koetsier, Tuinmansbaas, die ten tijde van zijn overlijden in dienst zullen zijn yder 

ƒ75.- voor yder jaar dat zij in die qualiteit in zijn dienst zullen geweest zijn, mede voluit gerekent dat 
dienstjaar waar in zijn sterfdag voorvalt. 

 aan Hendrik Antink boven dit ƒ 125,- eens, voor de 2½ jaar die hij vooraf als Palfrenier gediend heeft. 
 Aan Hendrik Westerlage boven dit ƒ 412.10,- voor de elf jaaren welke hij vooraf als Tuinknegt gedient 

heeft. 
 Aan de Palfrenier of Lijfknegt ten tijde van mijn sterve in dienst ƒ 50.- voor yder jaar. 
 Aan de Tuinknegts, yder ƒ 37.10.- voor yder jaar 
 Aan Jan Westerlage en Hermanus Westerlage of die van hen nog bij mij in de tuin dient elk ƒ 20.- voor 

yder jaar 
 Indien Maria van den Berg nog mijn Tuinvrouw is ƒ 37.10.- voor yder jaar, 
 alles uit te keeren binnen vier maanden,  
 en daarenboven aan alle de genoemde een Rouw of geld daar voor na goedvinden der Executeurs. 
 
 Kwijtschelding van ‘t geen zij schuldig zijn, aan  [.... (20 personen), gevolgd door een lijst van 10 

personen die jaarlijks of per kwartaal een bedrag dienen te krijgen, variërend van ƒ 100.- per jaar tot yder 
¼ jaar ƒ 8.- en 2 maal 1/16 Boter]  

 
 Wat alle anderen betreft, zo hier als elders, die gewoon zijn eenige huur of onderstand van mij te krijgen, 

zo laat ik dat volkomen over aan mijn zoon (kennende zijn goedhartige aart) om daarmede te 
continueeren, ofte veranderen, of uit te scheiden, zo als hij zal goed vinden. 

 
 Nadere dispositie 1 Maij 1797. 
  
 Johannes Bouwman Egbertsz.  ƒ 1.000.- 
 Paule Abelsz. Strunk   ƒ 300.- 
 Barend Cremer  ƒ 300.- 
 Johanna Vink, omdat mijn overleede vrouw haar zo gaarne mogt lijden, om haar gewilligheid  ƒ 300.- 
 Hendrik Antink, mijn trouwe knegt   ƒ 300.- 
 Alles te betalen binnen 4 maanden. 
 
 Nadere dispositie 26 April 1801. 
 
 Aan Hendrik Westerlage de keuze om in plaats van ‘t gelegateerde te hebben ƒ 260.- ‘s jaars, de Rouw 

blijft apart. 
 aan Hendrik Antink de keuze als boven  ƒ 200.- ‘s jaars, de Rouw en ‘t legaat van ƒ 300.- blijft apart. 
 de Tuinknegts nader bepaald op ƒ30.- voor ijder jaar dat zij in vol loon gediend hebben. 
 Het legaat aan Hermanus Westerlage veranderd op ƒ 80.- eens en zo bij mijn overlijden nog in dienst is, 

ƒ 30.- voor yder jaar zedert 5 februari 1798. 
 Het legaat aan Cornelia Hemme vernietigd en daar tegens ƒ50.- eens 
 aan R.B. Auracher wed. Jacob Kool  ƒ 400.- eens. 
 
 Nadere dispositie 11 Augustus 1801. 
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 Het legaat aan Jan Nieuwenhuise of zijne Dochters, vernietigd alzo het reeds gegeeven is, 
 Aan Geertruij Bosgra ƒ 4½ ‘s weeks, behoort niet onder de dienstbooden gerekent te worden, als alleen 

wegens de Rouw. 
 
 Nadere dispositie dato 30 Maij 1806. 
 
 De kwijtscheldingen in dato 23 maart 1796 komen niet te pas, dwijl die posten reeds afgedaan zijn 
 Het besprek aan Johanna Sluiter, wed. Hendrik Groen word van ƒ 100.- op ƒ 250.- verhoogd 
 Zo er 2 Huisbewaarsters geweest zijn, dan voor yder  ƒ 100.- 
 Niejse Mensens, verhoogt op ƒ 30.-  yder ¼ Jaar. 
 Kaatje Verduin  verhoogd tot ƒ 4½ ‘s weeks. 
 
 Alle anderen zo hier als elders, die gewoon zijn eenige huur of onderstand van mij te krijgen, draag ik op 

aan de goedhartigheid en het overleg van mijne schoondogter Vrouwe Isabella Stinstra, en laate 
volkomen en gerustelijk aan Haar Edele over, om met yder, van dezelven zo te continueeren of te 
veranderen of ook uit te scheiden, zo als haar Edele in gemoede zal oordelen, en verzoeke haar Edele het 
beloop daarvan jaarlijks aan de Heeren Executeurs in rekening te brengen. 

 Tot voldoening van een en ander moeten de Executeurs zoo veel obligatien onverdeeld houden als zij 
noodig achten. 

  
 In gevalle iemand van de Heren Executeurs, voogden en Adminstratuers in der tijd mogt schroomen, het 

zij uit beleefdheid of familleshalve of eenige andere redenen, om Salaris of provisie, vacatien, of hoe het 
ook genoemd moge worden, te berekenen, zo verklaare mijn expresselijk verzoek en begeeren te zijn, dat 
alle die Heeren volkomen en gerustelijk alles zullen gelieven te berekenen en te ontvangen wat de wet 
dicteert. 

 
 De besprookene ƒ 400.- aan de wed. Jacob Kool word verhoogd op ƒ 600.- te betalen binne 3 maanden 
 Het weekgeld van Geertruy Bosgra word verhoogd op ƒ 7.- ‘s weeks 
 Aan Jannetje Lienemeijer, gebooren Meijboom  ƒ 120.- 
 Aan Willemina van Wijk, stijfster  ƒ 50.- 
 Aan Steintje Keink, straatschrobster  ƒ 50.- 
 aan Maria Charlotta Eibert, schoonmaakster op Vrede Lust,  ƒ 50.- 
 
 Nadere dispositie in dato 21 Augustus 1806. 
 
 Continuatie der Executeurs voor ‘t geen van de goederen uit mijn boedel afkomstig bij ab intestato 

overlijden van een of meer van die minderjaarige op de anderen, mogten devolveeren of versterven, en 
luidende verders als volgd: 

  Ik ondergeteekende qualificeere de Heeren Executeurs, Voogden en Administrateurs en geeve Hun Ed: 
de vereischte magt om mijn Buitenplaats Vrede Lust, met de Boerderij en Landerijen, gelijk ook de 
Tuingereedschappen, Broeijraamen, Banken,, Beelden  etc. te mogen overdoen aan mijne Schoondogter, 
Vrouwe Isabella Stinstra, of aan een meerderjaarige van mijne Erfgenaamen, op taxatien van twee 
Makelaars, een door de Heeren Voogden en een door de overneemende te verkiesen, die dan een taxatie 
maaken van ‘t vaste goed, en een van de losse goederen. 

 Of zo mijne Erfgenaamen met adsistentie en goedvinden van hunne Moeder verkoosen om de Plaats 
Vrede Lust met het verdergenoemde nog eenige tijd gemeen en onverdeeld te houden en te gebruiken, zo 
qualificeere de Heeren Executeurs Voogden en Administrateurs om dit toe te staan, mits dat de 
onmondigen niets behoeven te draagen in dekosten van reparatien, melioratien of veranderinge aan de 
Plaats of de Gebouwen daarop staande, of de Gereedschappen en losse goederen.  Dog de reparatien 
aan de Boerderij, en de spetie tot de vaalt, mitsgaders de Verponding, Molengeld, Zeedijks en andere 
lasten van de Plaats en ‘t Land, mogen betaald worden uit de Landhuur. 

 Ook sta ik toe, dat van mijn Inboel zo lang gemeen en onverdeeld zullen blijven en gebruikt worden die 
goederen welke de vrienden best oordeelen te pas te komen bij het aanhouden en gebruiken van Vrede 
Lust. 

  Ik ondergeschreevene verklaar te maaken en te legateeren aan mijn Schoondogter, een vierde portie in 
al het Linnengoed (uitgezonderd hetgeen onder het na te meldene prelegaat aan mijn klijnzoon Pieter 
begreepen is) mitsgaders in al het porcelein en in de Vrouwe Klederen die er nog zijn, en sta toe dat dit 
alles tusschen haar Ed: en haar Ed: drie kinderen verdeeld word, met kennisse van de Heeren Executeurs 
Voogden en Administrateurs, zonder dat die Heeren verpligt zijn het geen aan de minderjaarigen te beurt 
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valt, te verkoopen en te gelde te maaken. Maar Hun Ed: gelieven dat aan de Moeder ter hand te stellen, 
om te bewaaren en ook te gebruiken, waarom ik die Heeren en hun Ed: successeuren bij dezen van alle 
aanspraak wegens vermindering in getal of waarde of rampen die aan die goederen zouden kunne 
overkomen. 

  Ik verklaar te te maaken en te prelegaateeren aan mijn Kleindogter Anna, het Snoer Paarlen, 
mitsgaders de helft van de Juweelen, en wanneer zij meerderjaarig word, Een Duizend Guldens tot een 
Boedelgift. 

 Ook verklaar ik te maaken en te prelegateeren aan mijn kleinzoon Pieter de wederhelft der Juweelen en 
mijn verzameling van Kunstspetien die in het verlakte Kasje is, benevens ook alle mijne Boeken, en de 
twee Globes, alsmede al het Linnegoed to mijn lijf en dragt behoorende, en al het Goud en Zilver dat 
Mans dragt is, als Horlogien, met goud gemonteerde Rottingen, Zilvere Tabakdoos, Gespen en 
dergelijken. En daar en boven, wanneer hij meerderjaarig word, Een Duizend Guldens tot een Boedelgift. 

 Het overige Goud, Zilver en Kleinodiën, die niet in het bovenstaande prelegaat aan Pieter begrepen zijn, 
mitsgaders al het gemaakte Zilverwerk kan verdeeld worden onder mijne drie kinds kinderen, 
uitgezonderd (in gevalle van aanhouding van Vrede Lust) dat Zilverwerk dat goed gevonden word om 
daartoe onverdeeld te houden en te gebruiken, hetwelken na het eindigen der aanhouding, onder hun 
drieën ook kan verdeeld worden, of te gelde gemaakt. 

 De Mans Klederen, van zijde, wollen en andere stoffen, kunnen dienen om weg gegeeven te worden na 
goedvinden. 

 De drie Pourtraiten van Overgrootvader Pieter de Clercq en zijn Ouders, benevens hun famille schilderij, 
devolveeren op Broeder Stephanus de Clercq, als de oudste mannelijke afstammeling; 

 Ook de twee Pourtraiten van Neef Ackersloot en zijn Huisvrouw, gelijk mede alle de boeken en papieren 
van onse Ouders P. de Clercq en S. van Leuvenig, en vroeger; waar van zijn Ed: gelieve te bewaaren of 
te vernietigen na goed dunken. 

 Het Familestuk, door Hendriks geschilderd, legateer ik aan mijn Schoondogter, en bij Survivance, aan 
haar Dogter Maria, wijl die beiden daarin zijn afgebeeld. 

 Ook het Pourtrait van Moeder Trijntje Bruyn, geboren Windig, als haar Ed: behuwde Grootmoeder. 
 De Boeken en papieren uit den Boedel van Vader Arent Bruyn, leggende in de kist op de zolder, en de 

Polis van Reassurantie door Jacob Luden, leggende in de IJzere kist, kunnen gepresenteerd en 
afgegeeven worden aan Broeder J. van Hall Verhoek. 

 De Papieren en decharge wegens de Boedel van Femmelia van Leuvenig, competeeren aan Neef Geerling 
Kops Pietersz, zoon van mijn Mede-Executeur. 

 Het Graf in de Kerk te Monnikendam, staande ten naame van Maria Bruijn, mag gegeeven worden aan 
iemand van de famile. 

 Wegens mijn twee Graven, leggende naast elkander in de Nieuwe Kerk is mijn begeeren., dat dezelven na 
mijn begraaving, vijf en twintig jaaren zullen blijven zonder geruimd te worden. 

 De Paarden en Rijtuigen met derzelven toebehoren (uitgezonderd het Paard Lijs, hetgeen aan mijn 
Schoondogter toekomt) en al het overige van mijn Meubilen en Inboedel, waarover ik geen dispotie zal 
hebben gemaakt, kunnen door de Heeren Executeurs verkogt, of ten deele onder de Erfgenaamen 
verdeeld worden na hun Ed: bestbevinden, waar toe mede die Heeren qualiceere, zonder dat hun Ed: 
hiertoe, of tot iets van al het voorenstaande, Decreet van den Rechter of eenig consent, van wie het ook 
zij, nodig hebben. 

 
 Aan Ubertje Snel, wed. Joost Eenhuijse  ƒ 450.-  of bij vooroverlijden aan haare vier kinderen, binnen 

drie maanden. 
  
 Nadere dispositie in dato 9 November 1807. 
  
 Aan Geertruij Bosgra boven het weekgeld nog ƒ 300.- eens met keuze of zij ƒ 7.- per week en ƒ 300.- los, 

of in alles ƒ 10.- per week begeert. 
 
 De laatste Dispositie, op  14 November 1807. 
  
 Het legaat aan Barend Roos verhoogd tot ƒ 1.000.- 
 ƒ 2.000.- als een Aalmoes voor arme Jooden, drie maanden na het overlijden uit te deelen, zo als 

Executeurs goed vinden. 
 
 Op een apart papier staat: 
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 Ingevalle gerezolveert word, geld te geeven, in plaats van Rouw, dan zou men kunnen, ten voorbeelde, 
neemen hetgeen wegens mijn Vrouw gegeeven is, en geboekt staat in het Journaal 11 Augustus 1794 en 8 
Augustus 1795. 

 
 
2163. [255. 47]:  Overzicht van de onkosten van de begrafenis van Pieter de Clercq jr., op 25 november 

1805: 
 

Aan de:  
6 Aansprekers  à  ƒ 30 
16 dragers   à ƒ 14  plus drinkgeld ƒ 2.10 
Lijkkoets   ƒ 14   plus drinkgeld ƒ 2.10 
2 Dienaars    à  ƒ 6 
Baar en roef 
Knegt bij ‘t Graf 
De dekker bij de koets 
Thuysbrengen der kist 
3  ontwijders  à  ƒ 8 
Het aalmoesniershuys voor de hoogste boete tusschen 8 en 9 uren 
dito voor ‘t begraven met een koets 
Zegel van de leescedul 
Consent 
Extra 16 halve draagplaatsen  à   ƒ7 
voor 4 Aansprekers te Weesp  à ƒ 7 
Extra 3  douceuren  à  ƒ 3 
Extra 1 douceur  à  ƒ 6,  samen op: 
H. Brinker voor kleden, schragen en bezorging 
De Bruyn de Koster in de N. Kerk 
Aelmoesniershuys consent van briefjes 
Theyssers (?), lijkkoets 

 
180.--.-- 
264.--.-- 
16.10.-- 
12.--.-- 
2.--.-- 

1.10.-- 
1.10.-- 
3.--.-- 

24.--.-- 
100.--.-- 

12.--.-- 
7.12.-- 

31.10.-- 
112.--.-- 

28.--.-- 
 

15.--.-- 
11.10.-- 
14.10.-- 

3.--.-- 
16.--.-- 

========= 
ƒ  855.12.-- 

 
 Nota der Draagplaatsen ter begraving van het Lijk van Pieter de Clercq Junior: 
 

Het Sterfhuis   5 
Pieter de Clercq   3 
Gijsbert de Clercq   2 
Gerrit de Clercq & Comptoir  2 
Jacob van Hall Verhoek 92  1 
Stephanus de Clercq   1 
De Wed. C. van Eeghen  1 
P. van Eeghen   1 

=== 
16 

 
 

De knegt in  
Leverij agter 

het Lijk 
Een driekante hoed 

à  ƒ 10 

 
   De Lijkkoets rijden:  1   & een Hoed van ƒ10 
 
  Uit de hand gegeeven draagplaatsen en douceuren: 
 

Mulder, de huisbewaarder & zijn vrouw    14,= 
Jansje, de naaijster        7,= 
Heintje, dito        7,= 
Pietje, de schoonmaakster       7,= 
Niesje, dito         7,= 
Jacob, buyten        7,= 
Hendrik, dito        7,= 
Pietje Hartland,  schoonmaakster buyten      7,= 
Grietje,  Tuynvrouwe        7,= 

 
92 Jacob van Hall Verhoek (A’dam 1733 - ?) was een gereformeerd koopman, zoon van Pieter Verhoek, koffiekoper op de 
Herengracht, en Maria van Hall. Zijn eerste vrouw Magdalena Anna Oly (1740/41-1779) was eerder getrouwd geweest met Anthony 
Bruyn (1741/42-1765), de jonggestorven, enige broer van Pieter de Clercq’s moeder Maria Bruyn. Van Hall Verhoek wordt in 
correspondentie daarom ‘neef’ genoemd. Van 22 mei 1797 tot 15 maart 1798 en van 31 oktober 1801 tot 12 maart 1803 was hij raad 
van Amsterdam. In die laatste periode had ook Pieter de Clercq jr. zitting.  
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Willemijntje de Wit,  min       7,= 
Alida van Oort,  dito        7,= 
Claas Wijnstok        7,= 
de zoon van Wijnveld        7,= 
Heintje Brinkman,  armenbezorgster      3,= 
Weduwe Markon        3,= 
Hendrik Wijnand, gewezen knegt & koetsier     3,= 
de Barbier         6,= 

 
 
 
2164. [255. 49]: 14 juli 1814.  Balans grootboeken en nalatenschap van Pieter de Clercq jr. (zie 

volgende pagina). 
 
 

Oud Archief Burgerweeshuis  
[Arch.nr. 367.A] 

 
 
2165. [174. 42]: 8 juli 1652.  Op maandag den 8e July 1652 ontfange van Lucas de Klerck 

zeepzieder tot Haerlem per zyn soon hondert vijff gld. voor rek. van Dirck Jacobsz Zeylemaker. 
 
 
 

Archief Aalmoezeniershuis  
[Arch.nr. 343] 

 
 
 Archiefnrs. 568-585: registers, waarin ook opgenomen de boeten op trouwen, die ten goede kwamen aan 

het Aalmoezeniershuis.93  
 
2166. [576. ---]: 15 juni 1731.  Hendrik Jan Willink en Susanna de Clercq, boete 25 gulden, ’t 

Geijn. 
 
2167. [576. ---]: 28 april 1741.  Francois de Haan en Susanna de Klerck, boete 25 gulden, Weesper 

Carspel, met een jagt. 
 
2168. [581. ---]: 23 juni 1756.  Jacob de Clercq en Catharina Fortgens, boete 25 gulden, 

Amstelveen, met een wagen 
 
2169. [582. ---]: 2 september 1767. Isaac de Neufville van der Hoop en Geertruij Margaretha de Clercq, 

boete 6 gulden, Nigtevecht. 
 
 
 

Archief Weesperkarspel  
[Arch.nr. 398] 

 
 
2170. inv.nr. 9: Resoluties en notulen van buurtmeesteren, 1735-1806.  
 Buurtmeesters waren ondermeer: 
 - Pieter de Clercq (1700-1757) 1750-1751 
 - Jacob de Clercq (1710-1777) 1752-1763 
 - Pieter de Clercq (1731-1805) 1770-1772 1776-1777 
 
2171. inv.nr. 10: Ingekomen en minuten van uitgegane stukken, 1743-1799. 
 - Brief van Pieter de Clercq (1700-1757) aan Abraham Schaack op de buitenplaats Middewijk aan ‘t 

Gein, Amsterdam 21 augustus 1750, waarin hij verklaart dat hij zich wegens drukte met het 
buurtmeesterschap niet meer kan bemoeien. 

 
93 Wagenaar, II, 298: boete van “zulken, die buiten de stad naar of van het trouwen rijden”. 
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 - Enkele brieven aan Jacob de Clercq, als buurtmeester.  
 
2172. inv. nr. 17: Rekeningen van ontvangsten en uitgaven gedaan door buurtmeesteren t.b.v. schepenen van 

Weespercarspel, 1742-1798. 
 - diverse rekeningen ondertekend door Jacob de Clercq en gezegeld met familiewapen De Clercq 
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[GAA, NA 255. 49]: 14 juli 1814.   Staat & Balance der Boedel & Nalatenschap van wijlen De Heer Pieter de Clercq Junior; overleden December Anno 1805, 
volgens daarvan Getekende Balance ultimo January 1806. 

 
 

Debiteurs  Crediteurs 
 

Felix Meritis 
Massaal gebleven effecten etc. 
Paulus Bosch 
Part in ‘t Snaauwschip De Petronella Louisa, schipper J.C. Bakker, dit schip is 

door de Engelse genomen en is niets van te wagten 
Doctrina & Amicitia 
Part in ‘t Schip De Snelle Jager, schipper H.H. Prins, hiervan is voor uitdeeling 

ingekomen 
Part in ‘t schip De Aukje & Aurelia, schipper D.J. de Jong, dit schip is door de 

Engelse genomen en niets verder van te wagten. 
Part in ‘t schip De Hoop van Gewin, schipper J. Tammes, als boven. 
Part in ‘t schip  De Jonga Ids, schipper L. Broers, dito 
Part in ‘t schip De Attentie, schipper R.R. de Jong, hiervan is voor uitdeeling 

ingekomen 
Inboedel, welke in gemoede taxeeren op 
Negotiatie te Weesp, waarvan niets te wagten is 
Jan Voorman 
Willem Lansdorp - de man is in sobere toestand & zal wel niets van komen 
Tontine ten behoeve van Anslo’s Hofje etc. 
Lijfrente op Vriesland etc. 
Willem Themmen, deze Post is bij acoord afgemaakt, waarvan ingekomen 
Folkert Harms c.s., deze man is in sobere omstandigheid en niets van te wagten 
Zathe & Landen onder Pingjum in Vriesland etc. 
Paulus Luderus, hiervan niets ingekomen, taxeere dezelve op 50%, is van  

ƒ 1.000 
Tontine ten behoeve der Maatschappij tot redding der Drenkelingen etc. 
Johannes Tecko c.s., hiervan ingekomen & verder niets te wagten 
Part in Zathe & Landen onder Tzjum in Vriesland etc. 
Broer Wytzes Blom c.s.; de man dood en van de boedel niets te wagten 
L. van Hulst 
P.H.C. Zimmer c.s. ƒ 400  hiervan is niet wel meer te wagten als 50% 
 

 
Transport 

ƒ    638.--.-- 
 

134.14.-- 
 
 

397.05.8 
 

600.--.-- 
 
 
 
 
 

2.531.05.-- 
16.000.--.-- 

 
775.--.-- 

 
 
 

3.200.--.-- 
 
 
 

500.--.-- 
 

428.07.-- 
 
 

300.--.-- 
200.--.-- 

 
============ 

 Huwelyksgoed voor onze kinderen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transport 

ƒ  2.527.19.-- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

=========== 
ƒ  2.527.19.-- 
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[GAA, NA 255. 49]: 14 juli 1814. (vervolg) 
 

Debiteurs  Crediteurs 
 

Transport 
 
Arend Fokke Szn., waarvan niets te wagten is, als zijnde hij doodarm overleden, 

zonder dat van zijn vrouw iets te wagten is 
Willem van der Vuurst, de boedel aan de kamer & niets van te regt gekomen 
Sjerp Wybenga 
Jan de Hoop c.s. ƒ 1.300.3- hiervan is gekomen   ƒ 600 ,  en van de resterende ƒ 

700.3.- niets meer te wagten als bij taxatie 50% 
Jan van Wijngaarden 
Jan Lugt  ƒ 1.000; in anno 1813 bij accoord afgemaakt à 20% 
K.S. Harkema, ƒ 1.240.3; in anno 1807 bij accoord afgemaakt 
C. Kat; hiervan is gekomen & verder niets te wagten 
H. Tichelaar c.s ƒ 4.100; in anno 1811 ontvangen bij accoord 
Nuhout & Comp. 
S.J. de Jong c.s.; dood & niet tegoed 
P. Wellinga c.s.; is ook niet van te wagten 
J. Scheltema c.s., ƒ 3.000 , hiervan is ingekomen ƒ 2.000 & schoon ‘t onzeker is 

ofte reste zal inkomen, stelle dezelve egter op 
G. Wijnveld c.s. 
Negotiatie tot Nut van ‘t Algemeen (schoon dit onzeker is, stelle egter) 
J. Elmpt, ƒ 200 , hiervan is maar ingekomen 
Fransche Effecten: ƒ 3.494; hierbij komt een premie van uitloting (25-4-1806) à 

ƒ 120 
Obligatien op de stad Amsterdam (totaal) 
W.C. van der Hoff c.s. 
Negotiatie van J.H. onder de Wijngaard Cazuis - dezelve is gefailleerd & zal 

wel niets van teregt komen 
A.B. Roux 
Eigendommen aan ‘t Geyn, hoewel dezelve thans minder waardig zoude zijn, 

stelle dezelve egter op 
Massaal van Vader S. Stinstra etc. 
Obligatie ten laste van de voorm. Provintie Holland, hoewel dezelve lager in 

cours zijn, stelle egter op 
Negotiatie ten laste de Keizer van Duitschland, hiervoor is bij verkoop in anno 8 

november 1810 gekomen 
 
 

Transport 

 
 
 
 
 

3.000.--.-- 
 

950.--.-- 
300.--.-- 
200.--.-- 
900.--.-- 
384.13.8 

2.408.01.-- 
2.000.--.-- 

 
 
 

3.000.--.-- 
1.000.--.-- 

572.--.-- 
180.--.-- 

 
3.614.--.-- 
9.835.--.-- 

850.--.-- 
 
 

400.--.-- 
 

10.736.11.-- 
 
 

4.947.--.-- 
 

719.8.-- 
 

============ 

 Transport 
 
C. van Proosdij  van ‘t Geyn 
C. Eckinck, wed. J. Mulder 
Dogter Anna de Clercq 
J. Lodewegeste Gronauwe 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transport 

ƒ  2.527.19.-- 
 

ƒ  1.000.--.-- 
23.--.-- 

772.10.-- 
15.--.-- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

============ 
ƒ  4.343.09.-- 
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[GAA, NA 255. 49]: 14 juli 1814. (vervolg) 
 

Debiteurs  Crediteurs 
 

Transport 
 
Zathe & Landen onder Midlum etc. 
Graanen & Zaaden op Speculatie; hiervan is by verkoop gekomen 

voor ‘t provenu:  ƒ  11.129.10.- 
21.399.8- 
24.783.17.- 
9.681.9.- 
------------ 
66.994.4.- 

Af voor ‘t bijgekochte ƒ 1.598.12 en ƒ 3.357.14.   =   4.956.6.6 
Huis & Erven op de Keizersgraft, Nr. 312; hiervan is voor ‘t provenu van 

verkoop gekomen - blijkens staat & scheiding 
Cassa 
S. & P. de Clercq  ƒ 66.383 ;  hiervan is ingekomen ƒ 22.383  en de rest welke 

voor dubieuse uitstaande schulden is staan gebleven, taxeerende volgens 
opgave van Dhr. S. de Clercq en G. de Clercq op ƒ 20.000 

Zathe & Landen op de Kimswerde in Vriesland etc. 
Ten Cate & Vollenhoven 
De Bataafsche Republicq - hiervoor is bij verkoop gekomen grosse modo 
Dirk Fontein 
G.S. Stinstra 
 

Totaal   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

62.037.18.-- 
 

27.431.17.8 
1.4520.11.8 

 
 

42.383.--.-- 
 

3.600.--.-- 
18.400.--.-- 

48.02.12 
3.886.14.12 

============ 
ƒ  230.941.09.8 

 Transport 
 
Saldo  /  S.E. / 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Totaal 

ƒ  4.343.09.-- 
 

226.598.00.8 
========== 

ƒ  230.941.09.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

=========== 
ƒ    230.941.09.8 

 
 

Van het bovenstaande saldo       ƒ 226.598.00.8 
Competeerde Vrouwe I. Stinstra als aangebracht Huwlyksgoed      123.178.19.8 
          ===========        

            blijft ƒ 103.419.01.-- 
 
Waarvan 1/3e voor de legitieme portie zou zijn (ƒ 34.473.--.--);  Hiervan 1/3e voor ieder der kinderen (ƒ 11.491.--.--);  waarvan de helft wegens zoon P. de Clercq, als 

erfenisse (ƒ 5.745.--.--), verdeelt in twee portien is ieder (ƒ 2.782.10.--);  ‘tGeen gesteld heb op ƒ 3.000 voor zoon G. de Clercq en ƒ 3.000 voor zoon J. Brand, 
is ƒ 6.000 

 
‘t Voorenstaande na mijn beste inzien & kunde ter goeder trouw gemaakt in dato 14 july 1814 

 
C. de Veer als boekhouder. 
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[GAA, NA 17291. 935]: 23 augustus 1803.   

 
 

Reekening en Verantwoording die zijn doende Jacob de Clercq en Gijsbert de Clercq in qualiteit als  
gestelde executeurs in de boedel van wijlen Pieter de Clercq Jacobsz. 

 
 

Ontvang Uitgave 
 
 

Contanten volgens Inventaris in de Cas gevonden 
Wegens der nalatenschap van de wed. Stockelaar 
Het provenu der verkogte effecten 
Idem der verkogte meubilen 
Overgenomen meubilen door Jacob en Gijsbert de Clercq 
idem door Geertruy Margaretha de Clercq 
Verkogte afkokerij en overgenome gereedschappen 
‘t Jaar salaris voor ‘t alleen waarnemen en overwinst 
Huur der afkokerij en geleverde koemest 
Verkoop land aan de Schinkel 
Van de Waag 
Voor diversche ingekomen pretentiën en interessen 
Erfenis van Isaac de Neufville van der Hoop 

6.120.06.-- 
156.10.-- 

18.575.06.-- 
1.235.16.-- 
2.557.--.-- 
171.04.-- 

4.100.--.-- 
3.036.06.-- 

545.04.-- 
1.200.--.-- 
787.05.-- 
749.00.8 

2.000.--.-- 
========== 

    ƒ   41.179.01.8 

Begraaveniskosten 
Huis huur en huishoudelijke reekening 
Aflossing der obligatie van Mevr. Verbrugge 
dito van Joannes Teyler 
Saldo schuldig aan Overtooms Welvaren 
Dito ‘tgeen in de generale Cas was en Overtooms Welvaart 

compteerende 
Onder de Executeurs blijft ter betaling zo van de reekening der 

Notaris, etc. [...] 
 
 

rest saldo 

1.428.03.-- 
1.853.12.8 

18.750.--.-- 
2.000.-- 

4.674.17.-- 
 

3.007.14.-- 
 

464.15.-- 
========== 

32.179.01.8 
9.000.-- 

========== 
ƒ   41.179.01.8 
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Bibliotheek Stadsarchief Amsterdam 
 
 

Amsterdamsche Courant   
 

 
2173. [1745]: 5 jan 1745.  Te huur een Bruykweer heel goed Weyland, groot circa 30 morgen, met zyn 

Huyzing, Berg en Schuuren; gelegen aen de Westzyde van ’t Geyn, anex de Plaets van P. de Clercq, by 
wien aldaer of t’Amsterdam nader informatie is te bekomen. 

 
2174. [1748]: 9 nov. 1748.  Joseph Moreno Henriques Makelaer, zal op Dinsdag den 19 Nov., 's avonds 

ten 6 uuren t'Amst. in de Dykstraet in de Oude Burg verkopen, een party puyke Varinas Tabak, en dat by 
Cavelingen, so als die genommert zullen zyn; leggende op de Heerengragt over de Schagermarkt onder 
het huys van den Heer Pieter de Clercq, en aldaer op de Verkoopdag te zien. 

 
2175. [1756]: 8 mei 1756. Joseph Moreno Henriques, Jens de Leeuw, Aron Moreno Henriques, Daniel 

de Joseph Moreno Henriques, en Abrah. Torenburg, Makelaers, zullen op Donderdag den 13 May, 's 
avonds ten 6 uuren, t'Amst. in de Nes in de Brakke Grond verkopen, een party extra fyne Varinas Tabak, 
en ruym 70 Pakken extra beste rype Portorico Tabak; leggende op de Heeregragt by de Wolvestraet, 
onder 't huys van de Heer Jan van Eeghen, en aldaer op de Verkoopdag te zien. 

 
2176. [1761]: 2 april 1761.  Op Woensdag den 22 April, des voormiddags van 9 tot 12 en ’s namiddags 

ten 2 uuren precies, zal men t’Amsterdam op het Bikkers Eyland voor de stal van den Overledene 
verkopen, veertien extra schoone PAARDEN, zynde meest Hartdravers, als mede diverse fraaije 
REITUIGEN en TUIGEN; alles nagelaaten door wylen den Heere ARENT BRUIN: breder by Biljetten. 
Berigt by Hendrik Sluiter, op de Brouwersgagt. Alles daags voor den Verkoopdag te zien. 

 
2177. [1761]: 23 april 1761.  Pieter Croos en Volkert de Vries, Makelaars, zullen op Maandag den 4 May, 

t’Amst. in ’t Oude Heeren Logement verkopen, een extra Spiegel Gaffel Jagtschip, lang over de Steven 54 
en 1 half voet, wijt 17 vt 1 en 1 half duim, hol 7 vt 1 dm, met een fraay neergaande of gezonken Paveljoen, 
gemonteerd met 6 stukjes Metaal Canon, en verder met al zyn Rondhout, opstaande en lopende Wand, 
heerlyke Meubelen, Porcelyn &c.; alles breeder by Inventaris die by gem. Makelaars te bekomen is; 
leggende op Droogbak voor het Huis van Jan Erkelens, Mr. Zylemaaker, alwaar het zelve Dinsdags en 
Vrydags met een Briefje van een der gemelde Makelaars kan gezien worden. 

 
2178. [1761]: 16 mei 1761.  Josepho Moreno Henriques, P. Croos, Dan. de Joseph Moreno Henriques en 

Dan. de Benjamin Moreno Henriques, Makelaars, zullen op Donderdag den 4 Juny 's avonds ten 6 uuren 
t'Amst. in de Nes in de Brakke Grond verkopen, een party van 80 Canassers extra super fynen Varinas 
Tabak, als mede 87 Petacas lange Trommelstokken, 2 Casse en 2 Vaten Tabak; (allen alhier aangebracht 
met de laatste Scheepen van Curacao, aan Mejuffr. de Wed. Heer Jan van Eeghen,) leggende als nader by 
Notitie zal worden aangewezen. 

 
2179. [1770]: 22 febr. 1770.  Corn. Twisk (e.a.), Makelaars, zullen op Maandag den 9 April 1770 

t'Amsterdam in het Oudezyds Heeren-Logement verkoopen: No. 1. Een zeer welgesitueerde Hofsteede, 
genaamd DUINLAAN, met deselfs Heeren-Huizinge, Stallinge, Tuinmans-Wooninge, enz., geleegen onder 
de Heerlykheid van Bennebroek, op de hoek van de Bennebroekerlaan [....] 

 
2180. [1770]: 26 april 1770.  Uit de hand te koop een Buitenplaatsje, genaamd MIDDELWYK, met deszelfs 

Huizinge, waar in verscheiden Beneden en Bovenkamers, een Stal voor 4 Paerden, benevens een 
Wagenhuis, gelegen te Soest, in 't hangen van den Soester Banne zyn vermaaklyk uitzigt hebbende, van 
vooren over 't Gezaaide, van agter uit een Tuinhuis, over Weilanden, naar de rivier de Eem; de 
Boomgaard ligt in zyn Haagen, en is beplant met Vrugtboomen; dagelijks te zien. De Sleutels by Toon 
..mensz van der Hoeve, naast het gem. Plaatsje te bekomen, en te bevragen te Amst. by den Makelaar P. 
Woestenraad. 

 
2181. [1770]: 30 augustus, 4, 11 en 22 september 1770.  H. de Winter, C. van Eelen en J. Yver, 

Makelaars, zullen op Saturdag den 22 September, op de hofsteede, genaamt DRIEMOND, geleegen aan de 
Weesper Trekvaart op den hoek van ‘t Gijn en de Gijnbrug, ‘s morgens ten 3 uuren precies verkoopen: 
een extra fraaije en ongemeene partij hardsteenen Stand Beelden, Vaazen, Thermen en Groepen, voor het 
grootste gedeelte gemaakt door J. van Logteren de Oudste, en verdere ornamenten van Cabinetten, een 
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fraaije Fontijnkom met grotwerk, alsmeede een (....), Lessenaars, alle met hunne Raamen, eenige 
gedeeltens van Schuttingen, Spiegeljagt van 14 Glaasen, Schuitenhuis, een groote partij Vrugtboomen, 
Ananas Planten, als meede een Hardsteene Coepel met 6 Schuifraamen; alles nader bij Catalogus 
gemeld, (...) te bekomen (...) op de voors. Hofsteede, alwaar de Beelden &c. 5 dagen voor en op de 
Verkoopdag te zien zijn.  

 
2182. [1770]: 29 nov. 1770. Op Vrydag den 30 November, 1770, zal men op de Hofsteede DUINLAAN, aan 

de Bennebroekerlaan, verkoopen: Een Party gave Ipe en Bruin Olme Boomen, bekwaam tot Werkhout, 
kunnende zeer gemakkelyk te Water ofte Land vervoerd worden. 

 
2183. [1775]: 19 juni 1775. P. Woestenraad, C.A. van den Bosch en C. Twisk, Makelaars zullen op 

Maandag, den 24 July 1775, t'Amsterdam in't Oudezyds Heeren Logment,'s avonds ten 6 uuren, 
verkoopen: No. I. Een zeer vermakelyke en extra welgelegen buitenplaats, genaamd VROEGLUST, met 
derzelver extra hegte sterke kapitaale Heeren Huisinge, ter breete van ruim 150 voeten, Koetshuis, 
Oranje-Huis, en verdere Getimmertens enz., geleegen aan de Rivier de Vecht, in 't best van het Dorp 
Breukelen. No. 2. Een Nieuw Gebouw, staande naast en benoorden No. 1., geapproprieerd tot twee 
Woonhuizen en een Stalling voor 8 Paarden. No. 3. Twee Woonhuizen onder een Dak, die ieder apart 
verhuurd kunnen worden, geleegen schuins over No. 1. No. 4. Twee Morgen en omtrent 35 Roeden Lands, 
geleegen aan 't Zandpadt, aan de rivier de Vecht, onder den Gerechte van Breukelen - Proostdy, tegen 
over No. 1., zynde het voorste gedeelte geapproprieert tot eene Boomgaard, en het achterste tot eene 
Moestuin; breder by Biljetten, en Vrydags en Zaturdags met een geteekend Briefje door een der 
Makelaars te zien. De Papieren en Bewyzen van Eigendom en Veilconditien zullen 6 dagen voor en op 
den Verkoopdag ten Comptoire van den Notaris Wessel van Kleef, te zien zyn. Nog zullen gemelde 
Makelaars op Zaturdag, den 5 Augustus, 1775, op de bovengemelde Buitenplaats, 's morgens ten 9 uuren, 
verkoopen: Alle de Tuincieraaden, Broeiraamen, Lessenaars, een fraai Trekjacht met Spiegelglazen, 
Roeijachtje, Billard, Tuinmans-Gereedschappen enz.; breder by Notitien 8 dagen voor den Verkoopdag 
by voorn. Makelaars, en op de gemelde Buitenplaats te bekomen, en twee dagen voor den Verkoopdag te 
zien. 

 
2184. [1778]: 20 januari 1778.  Uit de hand te Koop een ongemeen fraaie Huis- of Kerkorgel, in zyn 

superbe Nooteboome Wortelhoute Cabinet, bestaande het binnenwerk in de volgende Registers: als 
Prestant 8 vt., Holpyp 8 vt., Fluit 4 vt., Quintadeen 8 vt., Viool di Gambe 4 vt., Vox Humana 8 vt., 
Dulciaan 8 vt., Fagot 16 vt., Houbois 8 vt., Gemshorn 2 vt., Octaaf 4 vt., Cornet 3 sterk, Quint 1 en 1 half 
vt., Sexquialter 2 sterk, Trembuland, Coppeling &c., met 2 Clavieren van uitgezogt Paerl D’Amour en 
een apart Pedaal ‘t welk men kan aanhangen, zynde de Registers meest alle gehalveert. Nader 
onderrigting bij den Organist A. Munnikhuysen, op de Keisersgragt by de Rheestraat, te Amst. 

 [Dit orgel behoorde tot de boedel van Jacob de Clercq.] 
  
2185. [1778]: 3 maart 1778.  P. Woestenraad, C.A. van den Bosch, C. Twisk, B. Twisk, P.J. van 

Leuvenig en B. Dankmeyer, Makelaars, zullen op Maandag den 9 maart t’Amsterdam in ‘t Oude Heeren 
Logement verkoopen:  een kapitaal extra hegt, sterk en modern betimmerd Koopmanshuis, mitsgaders 
een kapitale Stal en Koetshuis (in een koop), staande op de Keizersgracht over de Westermarkt, breeder 
bij biltetten, etc. Veiling zal geschieden ten overstaan van notaris H. de Wolff jr. [Uit nalatenschap van 
Jacob de Clercq] 

 
2186. [1782]: 28 mei 1782. Uit de Hand te Koop of te Huur een capitaale en extra groote Tuin met 

deszelfs moderne Heeren Huizinge, Tuinmans Wooning, enz., genaamd DE KOPERE FONTEIN, gelegen op 
de Overtoomsche Weg, naast de Vingerhoedmaakery. Te bevragen bij den Makelaar Corn. Twisk, op de 
Reguliersgracht, te Amsterdam, en by Hend. Geusink, op de Slooter Weg, naast de Kaarssenmaaker. 

 [De Koopere Fontein was eigendom van Pieter de Clercq Jacobsz] 
 
2187. [1786]: 3 mei 1786. Overtoom - den 1 May. Door de Compagnie Vrywilligers alhier, onder 

Commando van den Manh. Heer Captein Pieter de Clercq Jacobsz is, met Approbatie van 't Gerecht, tot 
Capitein-Luitenant aangesteld de Vaendrig Hendrik Coenraad Kinker, en is deszelfs plaats vervangen 
door de Heer Jan Stockelaar van Eyk, welke heden in die qualiteit plechtig geïnstalleerd is, zynde by die 
gelegenheid verscheidene Manoeuvres verrigt, in tegenwoordigheid en tot groot genoegen van 
verscheidene Aanschouwers; eenige leden van het Amsterdamsche Exercitie-Genootschap Tot Nut der 
Schuttery hebben daar by Piquet gehouden, zo als onze Schuttery bij het gemelde Genootschap, ten tyde 
van deszelfs Exercitiën, gewoon is te doen. 
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2188. [1787]: 20 oktober 1787.  Amsterdam, 19 october. [...] Tot hier toe hebben nog by continuatie 
de Burger-Compagnieën gepatroulleerd, dewelke nu door die van het Guarnisoen staan afgelost te 
wroden, en dus de Burgerije van deese buitengewoone diensten (waarvan dezelve zig met alle 
getrouwheid en ijver hebben gekweten) ontlast; gistermiddag heeft een Commissie uit de Achtbare Raad 
bij de Heer Hertog van Brunswijk een visite afgelegd; zijnde zijne Hoogheid nog gelogeerd aan de 
Overtoom, alwaar Hoogstdezelve, dagelijks, door veele Persoonen, uit deese Stad bezogt werd; gelijk ook 
door alle de Officieren va ons Guarnisoen, aan Hoogsdezelve hunne complimenten hebben weesen 
afleggen; voorts is alles hier in de Stad in behoorlijke rust en tranquiliteit. 

 
2189. [1787]: 23 oktober 1787.  Nota Verbale, 18 october:  Ik beschouw als volstrekt noodzakelijk, 

de desolutie van de tegenwoordige Krijgsraad, het herstel van de oude Kolonellen, Kapiteins en andere 
Officiers, alsmede de samenstelling van de Burger-Compagnieën, door dezelven Individus (enkele 
Persoonen) uit welke dezelve voor de onlusten bestaan hebben, en die men, onder verschillende 
voorwendsel, daar uit gezet heeft, zo ook de verwijdering uit de Burger-Compagnieën van hun, welke tot 
eenige Genoodschappen behoord hebben, als uitmakende dit een der voornaamste voorwerpen van de 
Satisficatie en van de duurzaamheid der herstelling van de rust  [Moet binnen vijf dagen gebeurd zijn]. 

 

    In ‘t Generaal Hoofdkwartier aan de Overtoom, den 18 october 1787 
 

   (w.g.) C.G.F. Regeerend Hertog van Brunswijk Lunenburg. 
  
2190. [1792]: 4 december 1792.  E. Hostijn, P. Bel, G. van Heyningen en H.W. Meynard, Makelaars, 

zullen op Dinsdag den 18 December en volgende dagen, ‘s morgens ten 9 uuren, op de Katoendrukkerij 
HET TOORENTJE, voor aan de Amstelveensche Weg, verkoopen: 

 Een groote partij Vaste- en Losse Katoendrukkers Gereedschappen en Materiaalen, als: Kalander-, 
Stamp- en Indigo-Moolen, koperen Afkook- en loode Ketels, diverse kopere Ketels, Vaatwerk, etc., een 
considerabele partij Drukplaaten, Druk- en Tiertafels, Tierbakken en Drukkleeden, Klopstijger, Water- 
en andere Schuiten, Katoen- en andere Karren en verdere Gereedschappen; voorts een groote partij best 
en droog gezaagd en ongezaagd Peeren-, Palm-, Hulst- en Pokhout, Blokkemaakers Gereedschappen, 
etc.  Verder Broeiraamen, Lessenaars, Trekkassen met hun Persike-Boomen, Tuin-Cieraaden, Tuin- en 
Tuinmans Gereedschappen en ‘t geen verder te voorschijn zal worden gebragt; breeder bij Notitie, in 
tijds bij gemelde Makelaars te bekomen, en de Goederen Vrijdag, Saturdag en Maandag voor de 
Verkoopdag te zien. 

 [N.B. De eigenaar/directeur van de katoendrukkerij Het Toorentje was Pieter de Clercq Jacobsz] 
 
2191. [1793]: 7 februari 1793.  Uit de hand te koop een extra mooije partij Afbraak, van de Katoen-

Drukkerij op den Overtoom, aan de Amstelveensche Weg, genaamd Het Toorentje, alles zo goed als 
nieuw, bestaande in eenige honderde Balken van 20 tot 30 voet lang, en van diverse langte en dikte, 
eenige honderde Dak-, Zolder- en Vloer-Deelen, een groote partij Kap- en Riggelwerk, een groote partij 
Couzijnen, bestaande in Schuif-Raamen en twee ligte extra Stal-Couzijnen, Binnen- en Buitendeur-
Couzijnen, een extra fraaije Tooren- of Kerk-Klok met nieuw Uurwerk, slaande heel en half uur, met twee 
Wijzers, vier extra Marmeren Schoorsteen-Mantels met hunne Plaaten, Spiegels, Kassen en Schilder-
stukken, Behangsels en Lambriseeringen, Marmere Gang met zijn Plinten, Marmere Vloer, Hardsteene 
Paardekribbe voor 10 paarden, eenige duizende blaauwe en roode Dakpannen, eenige duizende 
Straatklinkers, eenige duizende Metselsteene, diverse soorten, alles gemakkelijk te Water te vervoeren, 
ieder kan op voorn. Plaats te regt bij P. van Erwijne en Comp.  Brieven franco. 

 
2192. [1796]: 28 april 1796.  A. van Aken, te Rotteram in Blaauw Jan, is Meester geworden van 

de Menagerie van den Heer Ab. Fok [= Abraham Fock, overl. 1 juni 1796], te Amsterdam, oud Liefhebber 
van vreemde Gevogeltens, uit alle Gewesten, bestaande in menigvuldige soorten: paauwiesen met de 
blaauwe steen voor het hoofd, bruine Paauwiesen met de Kroon op het hoofd, Tartarische Eenden met 
blaauwe koppen, Waayer-Eendjes, Kaauwe-Liertjes, Annaatjes, Carolina-Eendjes, Kaapsche ganzen, 
Goud- en Zilverlakensche Chineesche faisanten, Boheemse tijger- en Tartaarsche Faisanten, 
Poelepentanaas, bonte Paauwen en Pauwinnen, Siamse wolhoenders, groene Kolonie-Duiven met de 
platte Kraag om den hals, Kaapsche Kaneel-Duiven, West Indische Pijl-Duiven, Sint Domingo-Duiven, 
Amerikaansche pagadetten; ook eenige soorten van ordinair Water-Gevogeltens en Hoenderen. De 
Liefhebbers die daar in gading hebben, adresseeren zich bij Joh. Ch. Maltz, in de Nieuwe Kruide, Drogist 
en Zaadwinkel, op de Bloemmarkt te Amsterdam, alwaar de Pryzen te bekomen zijn. 

 
2193. [1796]: 18 okt. 1796. G.W. van Ophoven en H. Meyer, zullen op Donderdag en Vrydag den 20 en 

21 October op de Hofstede RUPELMONDE by de Nieuwersluis verkoopen, allerlei soorten van 
Meubilen, Mathematische Instrumenten, als mede een extra fraai Trekjagt met groote Spiegelraamen en 
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allerhande Commoditeiten, wyders Beelden, Groepen, mitsgaders Rytuigen: als een halve Kapwagen, 
Jachtwagen, fraaije Arreslede, etc. Alles breeder by Catalogus, by gemelde Makelaars te bekoomen; 
alsmede by Mr. K. Hoogeveen, Notaris te Loenen. 

 [De hofstede is hierna, bij onderhandse koop, gekocht door Stephanus de Clercq] 
 
2194. [1799]: 22 juni 1799. A. de Mol van Otterloo, L. Joukes, C. Andriessen, G. Altius, G. Twisk 

Cornelisz en J.P. Hebel, Makelaars, zullen op Maandag, den 24 Juny 1799, te Amsterdam in 't Oudezyds 
Heeren Logement, verkoopen: No. 1. Een zeer plaisante en extra welgesitueerde HOFSTEEDE, genaamd 
BOOMRYK, met deszelfs Heeren-Huizinge, Koetshuis en Stallinge, Tuinmans-Woning, Tuinhuis, 
Kabinetten, Menagerien, Vinkenhuis, Berg, Schuur, Loots en verdere Getimmertens, mitsgaders diverse 
kapitaale Bosschen, Karssen-, Appelen- en Peeren-Boomgaarden, Vyvers, Carper- en Goudviskommen, 
extra groote Moes-en Broed-Tuinen met Persiken- en Druiven-Kassen &c., en laatstelyk diverse Kampen 
weltoegemaakt Wei-Land agter de Hofsteede, groot met elkanderen 24 Morgen voetstoots, (alles te zamen 
in een koop), staande en gelegen aan de Rivier de Vecht, aan het Zand-Pad, naby en onder den Gerechte 
van Breukelen Proosdy, zynde 2 en 1 half Morgen Leenroerig aan den Huize Nyenroode; en No. 2. Een 
extra kapitaal BOSCH, beplant met Hakhout, gelegen aan de Buitenweg van Breukelenveen, aan de 
Sogdyk, groot 6 Morgen 150 Roeden en twee Agtendeelen van een Viertal LANDS, zynde Leenroerig aan 
den Huize Zuylen; breeder by Biljetten omschreeven, en te zien des Dingsdags, Donderdags en 
Saturdags, mits vertoonende een Briefje door een der Makelaars ondertekend. De Bewyzen van Eigendom 
en Veilconditien zullen vier dagen voor en op den Verkoopdag te zien zyn, ten Comptoire van de notaris 
H. ten Broeke. 

 
2195. [1799]: 11 juli 1799. A. de Mol van Otterloo, L. Joukes, C. Andriessen, G. Altius, G. Twisk 

Cornelisz en J.P. Hebel, Makelaars, zullen op Vrydag en Saturdag den 12den en 13den July 1799, op de 
HOFSTEDE BOOMRYK, by Breukelen, verkoopen: Een party Tuin Cieraaden, Tuin- en Tuinmans 
Gereedschappen, Lessensaars en Broeiraamen, en het geen verder te voorschyn zal worden gebragt; als 
mede wel onderhouden Oranje-, Citroen- en Pompelmoes Boomen, Oleander, Arbutus, Rodondendrum, 
Ponticum, Daphné Indica, bonte en andere Lauristienis, Laurieren, Magnolia Grandiflora, Jaca 
Gloriosa, Cipressen, Sempervirens, Pistacia, Lantiscus, Ocupa Japorica, Japonica, Granata, en eenigen 
honderd Potten met buitenlandsche Gewassen, allen gezond en wel geconserveerd; Heden te zien. 

 
2196. [1802]: 2 jan. 1802. Wegens het overlyden van de Wed. H.G. Hammacher, is de Firma van 

HAMMACHER en DE CLERCQ op den 31 December 1801 geëindigd, en zal het Comptoir door P. DE 
CLERCQ Stephz in zyn privé gecontinueerd worden, welke onder die Handelstekening, de nog loopende 
zaaken, betrekkelyk de bovengemelde Firma, zal liquideren. Amsterdam 1 January 1802. 

 
2197. [1802]: 2 maart 1802. P.J. van Leuvenig, W. de Neufville Abrahz., G. van Heyningen, J. Tideman, 

H. Klpper, J. Fortgens Otter, H. Maché en G. Schimmel, Makelaars, zullen op Dinsdag, den 23 Mart, 
1802, en volgende dagen, te Amsterdam, voor 't Huis van den Overleedene, op de Heeregracht, tusschen 
de Wolve- en Huidestraaten, voormiddagn ten 10 en 's namiddags ten 4 uuren, verkoopen: Een 
magnifique, deftige en zeer zindelijke INBOEDEL, bestaande in diverse precieuse Mahony, Noteboome, 
Ambonshoute en andere Meublen, als Ledikanten, Kabinetten, fraai ingelegde Commode, extra groote 
gladhoute Boekenkassen, Staand Horologie, fraaije Pendule, Masief Mahonyhoute Servet-Pars, geb. 
Eieknhoute Gladmangel, Yzere Geldkist, enz., uitneemend schoone Beddens met hun toebehooren, 
capitaale Deekens, Bedstee- en Glas-Gordynen, fraaije Spiegels, Branches en Lamptaarns, groote 
Smirnsche, Engelsche, Doorniksche en Inlandsche Vloertapyten, Kleeden en Carpetten, een uitmuntend 
Kabinet Oost-Ind., Japsche, Saxische en ander Porceleinen, waaronder compleete Tafel-serviesen, fyn 
Lak- en Glaswerk, supra fyne opgemaakte en onopgemaakte Lywaaten, zo van Tafel- als van Bedden-
Linnen, alsmede een Stuk extraordinair fyn Linnen, capitaale Snoeren Paarlen, als een dubbeld vn 109 ps 
en een dito van 123 ps., fraai gezette Juweelen, Goude Snuifdoos, dito Horologien en Kostbaarhedens, 
Zilver, Platedwerk en Galanteriën, nevens een fraaije Collectie welgeconditioneerde Boeken, waaronder 
diverse op groot Papier, met beste Plaatdrukken, en andere Goederen meer; breeder bij Catalogussen, 
intyds (à 2 St. voor den Armen) by voornoemde Makelaars te bekomen. Alles nagelaaten by wylen den 
Heer ISAAC DE NEUFVILLE VAN DER HOOP. De Goederen zullen Saturdag en Maandag voor den 
Verkoopdag voor een ieder te zien zyn. 

 
2198. [1803]: 13 okr. 1803.  G. de Myn, B. Tideman, J. van Schorrenbergh, J. Jarman, L.J. Lamaison, J. 

Saportas, J. Schuurman en 1. Hutte Bouwer, Makelaars, zullen op Dingsdag, den eersten November 
1803, te Amsterdam in 't Oudezyds Heeren-Logement, pubbliek verkoopen: Nr. I. Een extra capitaale zeer 
plaisante welgesitueerde en sedert weinig Jaaren geheel nieuw en na de Engelsche smaak aangelegde 
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HOFSTEDE, genaamd KENNEMER-OORD, met deszelfs hegte en sterke Heeren-Huizinge, Koetshuis, 
Stallinge, Tuinmans-Wooning, Billiard-Kamer, Lootsen, Schuur, Coupel, Menagerie enz., staande en 
gelegen circa een half uur buiten de Stad Haarlem, aan de Heerenweg, onder den Gerechte van 
Heemftede, alsmede nog een zeer geextendeerde en omrasterde Moestuin, Stallinge en Beesten-Schuur, 
Boschje Houtgewasch enz., staande en gelegen aan de Koediefs-Laan, ten Oosten de voornoemde 
Hofstede, in alles groot 4 1/2 Morgen, doch voetstoots, tesamen in één Koop. No. 2. Een Perceel 
WEILAND gelegen in de Schouwbroeker-Polder, onder den Gerechte van Heemstede, groot 2 Morgen 
300 Roeden. No. 3. Een Perceel WEILAND, gelegen in de Schouwbroeker-Polder, onder den Gerechte 
van Heemstede, groot 2 Morgen 529 Roeden, belend Noordwet No. 2. No. 4. Twee Perceelen WEILAND, 
gelegen aan de Heemstederweg, zynde het eene groot 739 Roeden, en het andere 863 Roeden, samen in 
één Koop. No. 5. Een Stukje LAND, bepoot met Hakhout, groot circa 200 Roeden, gelegen in 
deSpierinxhorner-Polder, aan de overzyde van de Haarlemmer-Trekvaart, hebbende dit Perceel de 
vryheid van Tol aan 't Sloterdyker-Tolhek; alles breeder by Biljetten. Kunnende deeze Perceelen des 
Dingsdags en Donderdags, van voormiddags van 9 tot des namiddags ten 2 uuren, door een ieder worden 
bezichtigd, mits vertoonende een Briefje door een der Makelaars onderteekend. De Papieren en Bewyzen 
van Eigendom zullen vier dagen voor en op den Verkoopdag ter visie leggen, ten Comptoire van den 
Notaris Mr. C.R.S. Toelaer. Nog zullen voorn. Makelaars, óp Saturdag den 5 November 1803, op 
bovengemelde Hofstede, publiek verkoopen: Diverse losse en roerende GOEDEREN. 

 
2199. [1813]: 23 dec. 1813.   Alle de genen, welke iets te vorderen hebben van, of verschuldigd 

zijn aan den Boedel van nu wijlen den Heer Joan Frederik Hansen, geëxerceerd hebbende een 
Katoendrukkerij aan den Overtoomschen-Weg, onder Nieuwer-Amstel, en daar op den 2 December 1813 
zijn komen te overlijden, of die eenige Papieren, Effekten of Documenten, tot denzelven Boedel 
behorende, onder zich mogten hebben, worden verzogt, daarvan uitterlijk voor de helft der Maand 
Januarij 1814 opgave, betaling of afgifte te doen aan den Her Jacob de Clercq, Mede-Executeur in dezen 
Boedel, of aan den openbaren Notaris P.A. de Genestet, beide wonende onder Nieuwer-Amstel, de eerste 
aan den Overtoomschen weg, Wijk 8, Nr. 3, en de tweede aan den Amsteldijk, bij het Tolhek. 

 
2200. [1816]: 13 mei 1816. H. Klopper, T. Wybinga, N. van Soomeren, H. van Leuvenich Willink, P. Bel 

junior, J.W. Werkhoven, H. Salm en B. Langerhuizen, Makelaars, zullen op Maandag den 20sten Mei 
1816 in het Lokaal voor publieke Verkoopingen, van ouds genaamd het Oudezijds Heeren Logement, 
door den Notaris Mr. E.C. Bondt, verkoopen: No. 1. Eene zeer plaizante extra welgelegene en 
welgesitueerde HOFSTEDE, genaamd Vredelust, met deszelfs Heeren Huizinge, Tuinmans Woning, 
Koetshuis en Stalling, Koepels, Chinese Tenten, Biljardkamer, Moes- en Broeituinen, Boomgaarden, 
Engelsch Plantsoen, Lanen, enz. enz., benevens een kapitale Boerderij, met deszelfs Huismans Woning, 
Stalling voor 25 stuks Hoornvee, Berg en Schuur, wel toegemaakte Wei- en Hooilanden, te zamen in één 
Koop, groot circa 29 Morgen doch voetstoots, staande en gelegen bij en nevens elkander, aan de 
Westzijde van het Gein, onder Weesper-Karspel. - No. 2. Eene zeer aangename welgelegene en 
welgesitueerde HOFSTEDE, genaamd Beek en Hof, met deszelfs Heeren Huizinge, Tuinmans Woning, 
Koetshuis en Stalling, Orangerie, Chinesche Tent, Goudvischkom, Engelsch Plantsoen, Moes- en 
Broeituinen, enz. enz. groot twee Morgen doch voetstoots, staande en gelegen aan de Westzijde van het 
Geyn, onder Weesper-Karspel. Breeder bij Biljetten. De bewijzen van Eigendom en Veilconditiën zullen, 
vier dagen vóór en op den Verkoopdag te zien zijn, ten Kantore van den Notaris Mr. E.C. Bondt, op de 
Leijdsche gracht, tusschen de Heeren- en Keizersgrachten. Nader onderrigting bij gemelde Makelaars, 
dagelijks, except Dingsdag en op Zaturdag den eerten Junij 1816, op eerstgemelde HOFSTEDE 
Vredelust, Verkoopen: Eene partij Meubilen en andere Goederen, Tuin-Sieraden, Tuin- en Tuinmans-
Gereedschappen, Broeiramen en hetgeen ten dagen der Verkooping verder te voorschijn zal worden 
gebragt. Daags te voren te zien. 

 
2201. [1820]: 23 mei 1820.  A. Doublet, G. Schimmel en B. Langerhuizen, Makelaars, zullen op 

Maandag den 19 junij 1820, in het Lokaal voor Publieke Verkoopingen, genaamd het Oudezijds Heeren 
Logement, des avonds ten 5 ure, door de Notarissen Hansse en Happé, doen verkopen: 

 Nr. 1: De vanouds zeer gerenomeerde Katoen-Drukkerij met derzelver kapitalen loodsen en erven, 
genaamd Overtooms Welvaren, staande aan de Overtoom, onder Nieuwer Amstel, Wijk 8, Nr. 1068. 

 Nr. 2: Een welgesitueerd zomer- en winterverblijf, met deszelfs dubbele heeren-huizinge, koetshuis, 
stallinge en verdere getimmerten, mitsgaders grooten Tuin, Bosch en Koepel, tezamen groot 2 morgen, 
staande naast nr. 1 en getekend Wijk 8, Nr. 1069. 

 (Nr. 1 en 2 zullen eerst ieder afzonderlijk en vervolgens te zamen in slag gelegd worden). 
 Nr. 3: Een Afkokerij en Erve, bestaande in diverse Loodsen, Stallinge, Hooischuur en Erven, mitsgaders 

Boerderij, Stalling voor 16 stuks hoornvee en één stuk land, groot ca. 1 morgen, alles staande en zeer 
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gunstig gelegen aan den Schenkel, onder Nieuwer-Amstel, over het Huis de Vraag, Wijk 10, Nrs. 1220 en 
1221, hebbende toegang van de Amstelveensche Weg, door eenen vrije eigen laan van wilge Boomen. 
Wijders zijn deze percelen te bezigtigen des Dinsdags en Donderdags, Nr. 1 en 3 van 10 tot 3 ure, Nr. 2 
van 11 tot 2 ure, mits vertoonende een briefje door der gemelde Makelaars onderteekend, die mede zullen 
te bekomen zijn bij mr. Timmerman Wm. de Vroome, op de Overtoomsche Weg.  

 De bewijzen van eigendom en de veilingconditie zullen, vier dagen vóór en op de Verkoopdag ten 
Kantore van voornoemde Notarissen te zien zijn. 

 Nog zullen de Makelaars ten overstaan van de voornoemde Notarissen, op Dinsdag den 27 junij 1820, in 
voormelde Katoen-Drukkerij verkopen: alle de Gereedschappen, als: koperen en looden Ketels, Kuipen 
en Vaten, Druktafels, Kloppers, Stijgers, eene extra groote partij Drukplaten, benevens eenige 
Materialen, als: Yzer-nat enz. en verdere ingrediënten tot eene Katoen-Fabrijk behoorende, en het geen 
verder zal ten verkoop worden aangeboden. Breeder bij Notitie, in tijds bij gemelde Makelaars te 
bekomen. 

 N.B. Jacob de Clercq en Bartholomeus van Heyningen waren de twee directeuren van Overtooms 
Welvaren. 

 
2202. [1820]: 30 juni 1820.  Aankondiging van de openbare veiling, ten overstaan van notaris 

E.C. Bondt, van: 
 1) Een extra kapitaal, hecht, sterk en binnen weinig jaren veel vertimmerd koopmanshuis, waarachter een 

tuin, tuinhuis en erve, staand en gelegen op de Herengracht, tusschen de Herenstraat en Leliegracht, wijk 
64, nr. 3795. 

 2) Een koopmans winkelhuis en erve op de Haarlemmerdijk (daar Prins Hendrik in de Gevel staat) 
 3) Een broodbakkers winkelhuis in de Nes, op de hoek van en voor een gedeelte over de St. Pieterspoort 
 4) Een winkelhuis en erve in de St. Pieterspoort, achter laatstgenoemd perceel 
 5) Een hecht, sterk pakhuis, benevens twee apart verhuurd wordende woonhuizen en hun erven, genaamd 

Zwarte Bijl, op het Hekelveld, op de hoek van en in de Zwarte Bijlsteeg. 
 6) Een hecht, sterk pakhuis en erve, genaamd De Zeeridder, op Marken, in de Suikerbakkersgang. 
  
 N.B. Deze percelen zijn afkomstig uit de nalatenschap van Maria Bosch, wed. Stephanus de Clercq 

(1752-1820). 
 
2203. [1820]: … aug? 1820.  J. Salm, W. Griethuizen, H. de Valk Fijkoszn., I. Hutte Bouwer, H.J. 

Boissevain, N. van Someren, C. van Ketwich, F. der Kinderen, P.H. van Arum, B. Langerhuizen, M. 
Westendorp, B.D. Greving, J. Minne en A. Kersjes, Makelaars, zullen, op Dinsdag den 15den Augustus 
1820 en volgende Dagen, des voormiddags ten 10, en namiddags ten 4 ure, voor het Huis van de 
Overledene, op de Heerengracht, tusschen de Heerenstraat en Leliegracht, no. 3795, door den Notaris 
Mr. E.C. Bondt, verkoopen: een dubbel snoer excellente Paarlen en rijk gezette Juweelen, mitsgaders 
Kerkboeken, met zware gouden Sloten en Knippen, gouden Horologiën en verdere Kostbaarheden, 
modieus gefatsoeneerd Zilverwerk, Galanteriën en Rariteiten, veritabele Fransche, Saxische, Oude, 
Blaauwe, gekleurde O.I. Porseleinen, uitmuntend Verlak-, Kristal- en Glaswerk, eene formidabele partij 
fijne op- en onopgemaakte Lijnwaden, waaronder extra komplete fijne damste Servet- en andere Tafel-
Garnituren, excellente welgevulde Bedden, Paardeharen- en Stroo-Matrassen, keurige Bedden, deftig 
Behangselgoed, exquise Smirnsche en Inlandsche Vloer-Tapijten, Karpetten, Gang- en Trap-Kleeden, 
heldere Spiegels, Lantaarnen, Barro- en Thermometers, konstige Schilderijen en extra fraije Konst-
Platen, in Lijsten, met Glazen; exquise, zoo Mahonie als andere Meubelen, eene partij Koper-, Tin-, Blik- 
en Mandenwerk; eene collectie welgeconditionneerde Boeken, en het geen verder tot eenen formidabelen 
INBOEDEL behoort. Alles nagelaten bij wijlen Vrouwe MARIA BOSCH, Weduwe den Wel Edelen Heer 
STEPHANUS DE CLERCQ. Breeder bij Katalogus, in tijds bij bovengemelde Makelaars, à twee Stuivers 
voor de Armen, te bekomen; kunnende de Goederen, Zaturdag en Maandag, voor de Verkoopdagen, door 
een ieder bezigtigd worden. 

 
2204. [1829]: 1 juni 1829.  H. Ogelwight jr., A.J. Wilsterman, J. de Vries, G.A. van der Voort, P. Bel, B. 

Langerhuizen, J.H. Bruni, J. van Oosterwijk Bruyn, J. Bruyn, J. Minne jr., C.H.A. Rappard, N.J. 
Tiedeman, J. van Dockum, T.J.B. Westerwoudt, J.F. de Ruyter de Wildt en J. Fikkert, makelaars, zullen, 
op Dinsdag den 30sten julij 1829, door den Notaris J. Commelin, vóór het Huis van de Overledene, 
tusschen de Spiegel- en Leidschestraten, Nr. 655, doen verkopen: Een Deftigen en Zindelijk 
geconserveerden INBOEDEL, bestaande in: modieus gefatsoeneerd Zilverwerk, Calanteriën en 
Rariteiten, een ruim gesorteerd Fransch Porselein Tafel- en Dessert- Servies, met gouden randen en 
gestrooid klein Bloemwerk, eerste klasse extra oud Blauw O. Ind. Koppelgoed, van de meest gezocht 
desseinen en merken, en verdere zoo blauwe als gekleurde Porseleinen; Aarden-, Lak- en Glaswerken; 
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eene aanzienlijke partij supra fijne op- en onopgemaakte Lijnwaden, zo van Damaste- als andere Tafel-
Garnituren en keurig fijn Bedlinnen; meer dan gewoon schoon gevulde Bedden, met hun toebehooren; 
Chitse-, Katoenen- en Wollen Dekens, Spreijen en Onderkleden, deftig Behangselgoed, Smirnasche-, 
Kidderminster- en andere Tapijten, Kleeden, Karpetten, enz.; heldere Spiegels, Branches en Lampen; een 
assortiment best onderhouden, zoo Mahonie-, Gladhouten als net geschilderde Meubelen, tot 
onderscheiden gebruik; zwaar Koper-, Tin-, IJzer- en Blikwerk. Een kabinetje uitvoerig en konstig 
gepenceelde SCHILDERIJEN, door van Bergen, van den Eekhout, van Goijen, P. de Hooge, Metzu, 
Molenaar, D. Maas, P. Maes, van der Neer, Ostade, Palamedes, R. Ruysch, Stork, P. van Slingelandt, 
Teniers, Pater Zegers, Zorg, en andere `beroemde Meesters; alsook geëtste en in kleuren uitvoerig 
getekende Gezigten van de Hofstede Elswoudt, door van Drielst; en laatstelijk eene collectie 
welgeconditioneerde BOEKEN, waarbij, onder anderen, de Bijbel naar de vertaling van den Hoogleraar 
J.H. van der Palm, enz.; alles nagelaten bij wijlen Vrouwe ISABELLA STINSTRA, wedwe van den Wel-
Edelen Heer PIETER DE CLERCQ, jr. Zaturdag en Maandag bevorens voor een ieder te zien. 

 
2205. [1829]: 5 juni 1829.  FRANCISCUS BOOGAARD, Griffier van het Vredegeregt des Kantons 

Weesp, zal op Dinsdag, Woensdag en Zaturdag den 16den, 17den en 20sten Junij 1829, des morgens tien 
ure precies, op de Hofstede Vredelust, gelegen aan de Westzijde van het Gein, in de Gemeente van 
Weesper-Karpsel, om contant geld, verkoopen: Een zeer aanzienlijke partij deftige en zindelijke 
Gladhoute en net geschilderde MEUBILAIRE GOEDEREN, als: Ledikanten, Tafels, Stoelen, Kabinet, 
Ladetafels, welgevulde Bedden, Matrassen, Dekens, Heldere Spiegels, Kunstplaten achter glas, accurate 
Baro- en Thermometer, kapitale Tapijten, Vloerkleeden, Karpetten en Loopers, Gordijnen, Gladmangels, 
Linnenpers, Plaktafels, eene extra goede Billard-Tafel met Toebehooren, eene partij Porselein, Aarde-, 
Lak- en Glaswerk mitsgaders Koper-, Tin-, IJzer-, Blik-, Hout- en Mandenwerk, Broeilessenaars en 
Broeiramen, Bloemen, Tuinsieraden, Tuinmans-Gereedschappen, een zwart Merriepaard, eenige 
Rijtuigen, eene wel geconserveerde Roeisloep met Toebehooren en hetgeen verder te voorschijn zal 
worden gebracht. Alles nagelaten bij wijlen Vrouwe ISABELLA STINSTRA, wedwe van den Wel-Edelen 
Heer PIETER DE CLERCQ Jr.  De goederen zullen op Donderdag en Vrijdag den 11den en 12den Junij 
1829 kunnen worden bezigtigd door de zoodanigen, als zich daartoe bij den Tuinman op de genoemde 
Hofstede aanmelden, en voor een ieder publiek te zien zijn, op Zaturdag den 13den Junij 
daaraanvolgende, des morgens 10 tot des middags 3 ure. De Notitie der Goederen is bij bovengemelde 
Griffer, a 10 Cents ten behoeve der Armen, te bekomen.  

 
2206. [1829]: 17 maart 1849. Op Dinsdag den 27sten Maart 1849 en volgende dagen, des voormiddags ten 

10 ure, zal men ten overstaan van den Notaris N. Francois Snel, te Breukelen, op de Heeren-Hofstede 
Kweekhoven, nabij Breukelen, in het openbaar verkoopen: Eene zeer aanzienlijke partij deftige, zindelijke 
en welgeconserveerde MEUBILAIRE GOEDEREN, bestaande in Mahonijhouten en andere Meubelen, 
als: Garderobes, Kabinet, Boekenkasten, Secretaires, Chiffonière, Commode, Trumeau, Waschbuffetten, 
Canapé, Stoelen met Paardenharen en andere Zittingen, Eet-, Thee-, Speel- en andere Tafels, 
Bruinhouten, Gladmangel en Linnenpers, kapitale heldere Kamer-Spiegels, Schilderijen van voorname 
Meesters, Pendules, Candelabres, Smirnasche Tapijten, Vloerkleden, Gangloopers, Sieraad- en 
Valgordijnen, welgevulde Bedden, Paardenharen en andere Matrassen, Porcelein, Lak-, Glas-, Aarde-, 
Koper-, Tin-, Blik- en IJzerwerk, een extra groot Keukenfornuis, draagbare Brandspuit, Haarden, 
Kagchels en Tuingereedschappen, voors RIJTUIGEN, waaronder een Reis-Calèche, een Fhaeton, een 
bijna nieuw modern Koetsje, laag op wielen, enz., en eindelijk een groote verzameling van 
Geschiedkundige, Regtsgeleerde en andere BOEKEN, en hetgeen meerder zal worden tevoorschijn 
gebragt. Alles afkomstig uit de Nalatenschap van wijlen den Ed.-Achtb. Heer Mr. J. BRAND VAN 

LANGERAK EN CABAUW. Het te verkoopene is des Zondags te voren extra, van des middags 12 - 3 ure, 
en daags vóór den verkoop, van des voormiddags 10 tot des namiddags 5 ure, voor een ieder te zien, 
terwijl de Catalogussen daarvan, ten Kantore van voornoemden Notaris en bij de Boekhandelaren 
Kemink en Zoon, te Utrecht, tegen betaling van 10 Cents, voor de Armen, te bekomen zijn. 

 
 

Handschriften 
 
 
2207. [B54]: J. Bicker Raye, “Notitie van het merkwaardigste meyn bekent” 1732-1772 (origineel 

handschrift) 
 
 p. 259: 3 maart 1761: Is de Heer Arendt Bruijn, groot assuradeur en voornaam scheepstimmermans 

baas, overleede, hij hat seer groote en kostbaarte liefhebberij aan de handt, van menigvuldige 
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hartdravers paarden alle fraaijste rijtuigen in alle soorten, ongemeene fraaije tuijgen, en kostbaaren zijl 
jagten, waar meede hij ongelooflijk veel gelt meede depanseerde, als hij alles op het alder pragtigste liet 
onderhouden. Sijn paarde stal en koetshuijs waaren gestukadoort even allens of men op een saal van 
voornaame huijse kwam, sijnde alles naar advenant. Sijn lijk is in de Noorderkerk begraave, hij woont op 
’t Bickers ijlandt. 

 
 327; 16 april 1767: Is de Heer Jan Stokkelaar, seer groot en voornaam katoendrukker aan de Overtoom 

overleden. 
 
 


