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Handschriften uit Archief Doopsgezinde Gemeenten  
 
 
2208. [Inv. nr. A 511]: 26 juni 1605.  Brief van Jacob Pietersz. van der Moelen (Meulen)94 aan 

Hans de Ries95: hij dringt bij hem aan op spoedige overkomst naar Haarlem, omdat hij moeilijk langer 
van huis kan zijn en voor het ogenblik de kans op vereniging der verschillende Doopsgezinde gemeenten 
goed is, door de gunstige gezindheid van ondermeer Van Reyningen (alias Jacques Outerman96) en 'de 
Clercq'; laatste is Jacques de Clercq. 

  
 Geadresseerd aan: Eersamen zeer discreten Hans de Rijs, woonende up de Leedt, tegenover de brouwerij 

van de Arendt  -  Alkmaar. 
 
 In Haerlem deser xxvi Junij anno 1605. 
 
 Eersame gunstige vrient, door Jan Roelantsz verstaen hebbende dat van uliever comst alhier niet en 

zouden connen vallen voor nu woonsdach off donderdach naestcomende, sunder dat ick uyt hem heb 
verstaen eenich sonderlinge belet, hebbe ick niet connen laeten dese te senden, uliever bij desen hartelick 
biddende de zaeck so lange niet te vertrecken want ulieven is kenlick dat ick hier nu al 8 of 9 daegen 
gewacht hebbe ende daer waer so uwe noch niet an gelegen als ander mede daer op niet en wachten, zoo 
wel ick niet en weet off ick niet en zal thuys gebreck zijn, mit ick maer een joncwijff thuys gelaten hebbe, 
had wel te passe gecomen dat ick dezen tyt die ick hier te vergeefs heb gewachten, had tot vorderinge de 
zaeck mogen bij Reden.  So is dan nu mijn vrientlick versoeck dat ulieven mocht liever mergen als langer 
hier zijn, want daer is goede hoop datter vreetlievende harten toegevinge zullen zijn, die daer garn comen 
zullen. Ick heb gisteren Reyningen en de Clercq so verre gebracht dat zij mede begeeren te comen. So wilt 
alle andere uwer eygen zaecken uytstellen ende dit sulx vorderen. Zult wel doen ende zyt hartelick 
gegroet met ulieven huysvrouwe, 

 
    uwer Goetgunstige vrient,     J. van der Moelen. 
 
  

Algemene verzameling handschriften 
 
 
2209. [coll. Diederichs, nr. 5 Bg]:  Brief van Pieter de Clercq Jaczn., als directeur het 

departement muziek van de Mij. Felix Meritis, aan C. Cruijs, ‘gecommitteerde tot de  Zaaken van de 
Stads Nationale Schouwburg’, Amsterdam 11 januari 1798. 

 
 Medeburger! 
 

 
94 Jacob Pietersz. van der Meulen was aanvankelijk ouderling van de doopsgezinde gemeente der Oude Vlamingen (vergaderend 
achter ‘De Vier Heemskinderen’, het huis van Pieter van Steenkiste). In 1598 was hij echter uit de gemeente gebannen, na een 
geschil over een broeder die bakroet was gegaan. Van der Meulen weigerde de man te bannen en werd dus zelf uit de gemeente 
gezet, waarna hij een eigen congregatie opzette (Vermeulensvolk of Bankroetiers). Toch zocht hij vereniging, waarvoor een 
conferentie werd gehouden op 29 juni 1605. Deze poging mislukte evenwel. Zie Mennonite Encyclopedia .... 
95 Hans de Ries, ........., zie Mennonite Encyclopedia .... 
96 Jacques Outerman (ca. 1547 - voor 1639), ook wel Jacob (van) Reinegom / Reyninghen genoemd, behoorde met Jacques de 
Clercq tot de groep van negen doopsgezinden die in 1585 in Gent werd gearresteerd en voor vijftig jaar verbannen uit Vlaanderen. 
Daarna speelde Outerman een belangrijke rol onder de Doopsgezinden in Nederland. In Haarlem was hij leraar van de Vlaamse 
gemeente, vergaderend in de vermaning ‘t Block’. Zie voor hem: The Mennonite Encyclopedia, IV, p. 98-99. 
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 Op het rapport van onze Mededirecteur Palthe, is direct beslooten het Concert aanstaande vrijdag over 8 
dagen geen voortgang te geeven: Wij hadden den Burger Rulofs97 daarvan kennis gegeeven, en reeds 
voorleden maandag in de Groote entrékamer der Maatschappij zulks geaffigeerd; begrijpende dat 
Harmonie tusschen alle musiceerende lichaamen een allerwenselijkt vereischt is. 

 Dan wat aangaat den Burger J.W. Ogelwigt, die is tot noch toe geen lid van ons departement en heeft 
daar niets in te zeggen: wij zullen zijn antwoord dus als geheel buyten ons getaxeerd laten, niet 
twyfelende of zulk een persoon zal niet in staat zijn om onze onderlingen Harmonie te stremmen. 

 
 Na toewensching van heyl en aanbidding van Broederschap, noem ik mij 
 
  Uw medeburger 
  Pr. de Clercq Jacobsz. 
  presidt - Directeur 
 Amsterdam, 11 Jan. 1798 
 
 
 

 
97 Bartholomeus Ruloffs (1735-1801) was pianist, violist, componist en dichter, muziekmeester te Amsterdam, organist van de 
Oude Kerk en orkestmeester bij zowel de Schouwburg als bij Felix Meritis. Hij heeft diverse toneelgedichten en zangstukken 
geschreven; vgl. v.d. Aa, Biographisch Woordenboek der Nederlanden XVI, 558. 
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Oud Notarieel archief Rotterdam 
  
 
 Notaris Jacob Symonsz (inv.nrs. …..) 
 
2210. [ONA 20. 259]: 30 augustus 1616 (?)  Testament Balthasar Verdonck, lakenverkoper en 

Elisabeth Jacques de Clercx dochter [tekent: Elisabet, dochter van Jaques de Klerck], geëchte man en 
vrouw, poorter en poorteresse deser stad Rotterdam, gezond etc. Bepalen dat de langstlevende aan de 
kinderen, bij mondigheid of huwelijk, 2000 carolus gulden groot 40 vlaams stuk, zal betalen. (eerder 
testament voor notaris Isaack Noot, 22 april 1611 met getuigen Andries Stevensz. Goudsmit (?) en Gillis 
van Elslant) 

 
2211. [ONA 21. 19]: 17 februari 1617.  Comp. Passchijntgen Grijspeert, nagelaten weduwe en 

boedelhoudster van za. Jacques de Clercq, nu wonende binnen deze stad, geassisteerd door David 
Verdonck, koopman van lakenen, wonende en poorter der zelver stad Rotterdam, als haar gekozen voogd 
in dezen, verklaart dat Joos Crommelinck, wonende te Haarlem, en Cornelis van Tongerloo, wonende te 
Amsterdam (bij codicil door de voorn. Jacques de Clerck en zij comparante voor notaris Adriaen 
Willemsz. op 13 juni 1609 te Haarlem gepasseerd) gesteld zijn tot voogden over de kinderen van 
dezelven Jacques de Clercq en voorn de voornoemde comparante zijne huisvrouw, naast de langstlevende 
van dezelve codicillianten [...]; de voorn. Jacques de Clerck overleden zijnde den 25 juli 1609, terstond na 
deszelfs Jacques aflijvinge de voors. voogden volgens voorn. codicil hebben aangevangen en daarin 
gecontinueerd tot 13 november 1615, toen zij hun voogdijschap hebben overgedragen aan Balthasar 
Verdonck, als getrouwd hebbende Elisabeth de Clercq, dochter van de voorn. Jacques de Clerck, en aan 
Abraham Ampe, getrouwd hebbende Livina de Clercq, mede dochter van voorn. Jacques de Clercq, 
conform het recht van het codicil, waarmee voorn. Joos Crommelinck en Cornelis van Tongerloo geheel 
ontslagen waren (notaris Adriaen Willemsz.). Verklaring dat de administratie goed is gevoerd en dat niets 
meer te eisen is enz. 

 
2212. [ONA 21. 9vo]: 2 februari 1616.  Passchijntgen de Clerck (sic), wed. van Jacques de Clercq, 

won. [doorgestreept: tot Haarlem] alhier, geassisteerd door Balten Verdonck, haar schoonzoon, burger 
dezer stede, machtigt Abraham Ampe, haar schoonzoon wonende te Haarlem, om uit haar naam en voor 
haar te kopen van Jan Jansz. Coling (?) te Amsterdam een zeker huis en erve, staande en gelegen aldaar 
en dat voor al zulke somme van penningen als hem goeddunken zal  [N.B. Zij tekent ook met 
Passchijntgen de Clerck] 

 
2213. [ONA 28. 145]: 22 februari 1617.  Marritgen Adriaens, wed. van Thonis (?) Claes, schipper, 

poorteresse deser stede Rotterdam, transporteert en draagt over in vrije eigendom aan Passchijntgen 
Grijspaert, wed. van Jacques de Clerck, mede wonende tot Rotterdam, haar besegelde waterbryeff98 
spreeckende op Cornelis Jansz, schipper, inhoudende de somme van vijer hondert ende seventhyen 
gulden van xl groten, daervan groot betaelt synde somma van honderd gelycke guldens, wesende deselve 
brieve besegelt by Gerrit Bartholomeusz. Visch ende Cornelis Jansz. Hartichvelt, schepenen deser Stede, 
gedateert den 8 december 1616 [...] 

 
 
 Notaris Jacob Duyfhuysen (inv.nrs. 29A-52; 1600-1639) 
 
2214. [ONA 38. 99/261]: 2 okt. 1621.  Balten Verdonck, grossier van lakenen, Rogier Schilde oud 

33 jaar, geboren in Kent, wonende te Middelburg en Eduart Bennit, geven verklaring dat op de beurs van 
Middelburg 1terre-brieven aan Eduart Bennit overhandigd zijn. 

 
 

 
98 Een waterbrief was een soort obligatie, met als onderpand een schip of scheepslading  
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 Notaris Willem Jacobsz (inv.nrs. 54-75; 1609-1637) 
 
2215. [ONA 56. 166]: 12 juni 1617.  Passchijntgen Grijspaert, wed. van Jacques de Clerck, won. 

tot Rotterdam, geass. met Balthasar Verdonck, haar schoonzoon, machtigt Abraham Koeck, koopman te 
Amsterdam, om al haar zaken aldaar te behartigen. 

 
 
 Notaris Jac. van Aller (inv.nrs. 76-99; 1612-1651) 
 
2216. [ONA 86. 109]: 5 juli 1638.  Severijn Aelmans, koopman alhier, bekent aan de 

erfgenamen van Anthony Moens, wonende te Amsterdam, de som van 11.112 gulden schuldig te zijn, 
waarmee twee obligaties worden ingetrokken, inhoudende resp. 2.549 en 2.640 gulden, t.b.v. Jacques de 
Clerck, koopman te Haarlem. De overige schuld volgt uit de verrekening, gedaan in presentie van 
Cornelis Berck, koopman te Amsterdam, en Jan Jacobsz. Hop, eveneens koopman te Amsterdam. 
Severijn Aelmans belooft voor 10 september 1638 de 11.112 gulden te betalen. Tot zekerheid stelt hij een 
aantal goederen en een obligatie van 350 gulden ten laste van Jan Jansz., garentwijnder te Haarlem. 
Aelmans verleent tenslotte volmacht aan Cornelis Berck om voor hem goederen te ontvangen die hij 
verwacht met het schip Den Hollantschen Tuyn uit Brasyl, waaronder suiker. 

 
 
 Notaris Nic. van der Hagen (inv.nrs. 100-131; 1617-1663) 
 
2217. [ONA 100. 24]: 4 juli 1617.  Hendrick de Coninck machtigt zijn zoon David de Coninck 

om in zijn naam te verschijnen voor de gerechte van Rotterdam en aldaar een rentebrief te verlenen aan 
Passchijntgen Grijspeert, weduwe van wijlen Jacques de Klerck, bedragende de hoofdsom 200 guldens 
kapitaal tegen de penning zestien te bezegelen op zijn constituants huis en erve, gelegen in de Raamstraat 
aan de zuidzijde, daar de constituant tegenwoordig in woont. 

 
2218. [ONA 102. 170]: 9 april 1621.  Testament van Passchijntgen Grijspaert, wed. Jacques de 

Clerck, wonende binnen deze stad, gezond van lichaam, haar verstand en uitspraak zeer wel machtig 
zijnde, enz. Benoemt Elisabeth de Clerck, getrouwd hebbende Balten Verdonck, Levyntgen de Clerck, 
getrouwd hebbende Abraham Ampe, Sara de Clerck, getrouwd hebbende Abraham Cock (sic), Jacques de 
Clerck, Pieter de Clerck en Lucas de Clerck, alle des testatrices kinderen, tot haar universele erfgenamen, 
nochthans dat haar schoonzoons Balten Verdonck en Abraham Ampe de goederen van haar kinderen 
Pieter en Lucas de Clerck zullen beheren en administreren, tot deze mondig zijn of zullen trouwen. Zij 
sluit daarbij de stedelijke weeskamer uit. Getuigen: Gillis van Elslant en Cornelis [Avesten?] 

 N.B. Zij tekent met Passcintgen Grisper. 
 
2219. [ONA 103. 3]: 9 april 1621.  Passchijntgen Grijpspaert, weduwe van Jacques de Clerck, 

wonende binnen deze stad, notaris wel bekend, verklaart dat zij en haar man voorn. te Haarlem op 2 juni 
1608 voor notaris A. Willems hun testament hebben opgemaakt, waarin zij ondermeer hebben 
gedisponeerd dat wanneer een van hun zou overlijden, hun drie jongste onbejaarde kinderen, met namen 
Jacques, Pieter en Lucas, elk bij prelegaat vooruit zouden krijgen de som van 50 ponden groten Vlaams, 
voor hun opleiding en onderhoud zou moeten worden gezorgd en bovendien naast hun andere broers en 
zusters in de nagelaten goederen zullen delen, zonder tegenzeggen. Inmiddels heeft zij dezelve kinderen 
opgebracht en onderhouden op haar eigen kosten. Bovendien is Jacques de Clerck, haar zoon, inmiddels 
getrouwd en heeft hij zijn voorn. prelegaat ontvangen. Zo heeft zij comparant haar drie dochters, als 
namenlijk: Lijsbeth de Clerck huisvrouw van Balten Verdonck, Livina de Clerck, huisvrouw van Araham 
Ampe en Sara de Clerck, huisvrouw van Abraham Coeck, elk 300 guldens gegeven. Getuige: Gillis van 
Elslant en Cornelis [....?]. 

 
2220. [ONA 118. 31]: 21 februari 1623.  Jannetge Samuelsdr, wed. van Abraham Ryckens, verkoopt 

aan Dr. Jacobus Le....?, Pieter Willemsz en Pieter Verbiest, uit naam van wegen de kerkeraad deser stad, 
een huis en erve, staande en gelegen aan de westzijde van de Nieuwpoort, belent ten noorden 
Passchijntgen Grijspaert voor en Jonas Cabbelliauw achter en aan de zuidzijde de kinderen en 
erfgenamen van Adam van Brombergen, streckende voor uit de Nieuwpoort, tot achter aan de 
middelgevel van de verkoopster [...]. Huis en erve met de achterste huisinge zijn belast met 2.400 car.gls. 

 
2221. [ONA 120. 73]: 18 augustus 1620.  Jacques de Clerck, koopman te Amsterdam, machtigt 

Balten Verdonck, koopman en poorter dezer stad, om uit zijn naam en voor hem te verkopen alle 
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zodanige goederen als hem comparant zijn competerende en gelegen in Vlaanderen, dewelke Hercules 
Imbisien (sic) tegenwoordig nog bezit en na zijn dood tot profijt van de comparant moeten vervallen en 
succederen, de penningen daarvan komende te onvangen en voor de gerechte daer noot syn sal te 
verschijnen en giften en eigendom aan de koper of kopers te passeren en de comparants goederen tot 
waarborg te verbinden enz. 

 
 
 Notaris Arnout Wagensvelt (inv.nrs. 128-146; 1623-1663) 
 
2222. [ONA 144. 245/490]: 8 april 1633.  Albrecht Pieters Farwich en Antonetta Jaspers, wed. van 

Lucas Brant, hebben elkaar trouwbeloften gegeven. Op 7 april 1633 heeft zij via notaris Arnoudt Hofflant 
2 stukken goud en 2 stukken zilver terug willen geven. Thans maant hij haar haar trouwbelofte gestand te 
doen. Er zijn schriftelijke getuigenissen van Cornelis Bom van Cranenburch den Ouden en Jan van Hoeck 
d.d. 4 maart 1633 en van Barent Roeloffs en Jacus de Klercq te Haarlem d.d. 28 febr. 1633. 

 
 
 Notaris Adriaan Kieboom (inv.nrs. 147-155; 1624-1655) 
 
2223.  [ONA 151. 631/989-900]: 13 april 1639.  Elisabeth de Clercq, weduwe van Balthasar 

Verdoncq, geassisteerd door Jaecques de Clerck, haar broer, ter ene zijde en Elisabeth Bosschart, weduwe 
van Balthasar Verdoncq de jonge, geassisteerd door Hendrick Verdoncq ter andere zijde sluiten een 
overeenkomst over het voeren van koopmanschap van laeckenneringh, die zij gedurende het leven van 
Verdoncq de jonge en na zijn dood met elkaar gevoerd hebben. Elisabeth de Clercq zal de nering en 
winkel behouden, en Elisabeth Bosschart schadeloos houden voor de aanspraken van Cornelis Verdoncq. 

 
2224.  [ONA 151. 669/1040]: 3 juni 1639.  Elisabeth de Clercq, weduwe van Balthasar Verdoncq, 

geassisteerd door Jacques de Clercq, coopman te Amsterdam, haar broer ter ene zijde en Cornelis 
Verdoncq, haar zoon, ter andere zijde sluiten een overeenkomst door bemiddeling van de Clercq en 
Heyndrick Verdonck. Elisabeth de Clercq draagt de nering van wolle laeckenen over aan haar zoon met 
alle gereedschappen. Hij belooft te betalen aan Johan van Berckel, Treske Lodewijcxdr Bonecray, 
Hillebrant Jansz, Barbar Jansdr en Elisabeth Bosschaerts wat hen toekomt. 

 
2225.  [ONA 151. 670/1042]: 4 juni 1639.  Elisabeth de Clercq, weduwe van Balthasar Verdoncq, en 

Cornelis Verdoncq, haar zoon, bekennen jaarlijks 200 gulden schuldig te zijn aan Jacques de Clercq, 
coopman te Amsterdam en diens vrouw Elsge Moens. 

 
2226. [ONA 151. 671/1043]: 4 juni 1639.  Elisabeth de Clercq, weduwe van Balthasar Verdoncq, 

verhuurt aan Cornelis Verdoncq, haar zoon, haar huis, staande aan de noordzijde van de Hoochstraet met 
het uithangbord Het Land van Beloften, voor 600 gulden jaarlijks. 

 
2227. [ONA 154. 194/303]: 6 maart 1649.  Claertge Gerrits, weduwe van Pieter Maertens van 

Dommelen, machtigt Lucas de Clercq te Haerlem haar huis tegenover de Sint Annakerk te Haarlem te 
verkopen.  

 
 
 Notaris Nicolaas Vogel Adriaansz (inv.nrs. 156-182; 1624-1660) 
 
2228. [ONA 156. 26/53]: 29 januari 1625.  Testament van Balthasar Verdonck en Elisabeth 

Clercx (sic), won. in het huis genaamd 't Land van Belofte aan de zuidzijde van de Hoochstraet, gezond 
van lichaam enz. Herroepen vorig testament bij notaris Jacob Symonsz, Rotterdam, 30 augustus 1616+ 
benoemen elkaar over en weer tot universeel erfgenaam, met een legaat o.m. aan zijn broer Pieter 
Verdoncq. Wanneer een van hun kinderen komt te trouwen zal deze 4.000 car.gls. krijgen. Stellen tot 
voogden over hun kinderen: Balten Verdonck zijn broer Pieter Verdonck, Balten Centen en Gillis van 
Elslant en Elisabeth Clercx: haar broeder Jacques [de] Clercx, Abraham Ampe, haar zwager, en Pieter 
Grijspeert, haar neef. [N.B. Zij ondertekent ook met: Elysabet Klerckx!] 

 
2229. [ONA 157. 41/95]: 3 febr. 1634.  Balthen Verdoncq, aanstaande bruidegom, vergezeld van 

zijn moeder Elisabeth de Clercq, weduwe van Balthen Verdoncq sr. en zijn voogd Hendrick Verdoncq, en 
Elisabeth Bosschers, aanstaande bruid vergezeld van haar moeder Maertgen Adriaensdr en Pieter 
Adriaensz van Blenckvliet, haar schoonvader maken een contract van huwelijkse voorwaarden. 
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Testament opgemaakt in het huis van Elisabeth de Clercq, gelegen aan de zuidzijde van de Hoochstraet 
genaamd Het Landt van Beloften. 
 

2230. [ONA 157. 77/185]: 21 april 1633.  Nicolaes Jacobsz, weduwnaar en aanstaande bruidegom van 
Anthonia Davidsdr Rutgers, die geassisteerd wordt door haar neef Hendrick Verdoncq en Elisabeth 
Clercx, weduwe van Balthen Verdoncq, haar nicht, beiden haar voogden, sluiten een contract van 
huwelijkse voorwaarden. 

 
2231. [ONA 162. 24/37]: 13 juni 1626.  Balten Verdonck, laeckencooper, wonende aan de zuidzijde 

van de Hoochstraet in het Land van Beloften, machtigt Niclaes Davidtss te Leerdam om namens hem 
voor het gerecht te Asperen uit de nalatenschap van Jan Cornelis de Bruyn, molenaer, en Anna Boers te 
Asperen 123 gulden van een obligatie te eisen. 

 
2232. [ONA 162. 88/141]: 22 april 1627.  Balthen Verdonck den Ouden, coopman van lakenen, 

wonende aan de zuidzijde van de Hoochstraet, machtigt Arent Corneliss, coopman te Goes in Zeelandt 
om namens hem 27 pond uit een obligatie te innen van Adriaen Coman de Jonge. De borgen van Coman 
zijn Adriaen Dancker, Huybert Leynsen en Jan Leynsen, welke laatste twee, reeds 6 pond betaald hebben.  

 
2233. [ONA 163. 71/106]: 21 april 1629.  Op verzoek van Balthen Verdoncq gaat de notaris naar 

Carel de Lange om betaling te eisen van een wisselbrief ten gunste van Abraham Ampe en ondertekent 
door NN Grenetz. Verder wordt nog genoemd Claude Nicwot. 

 
2234. [ONA 164. 60/83]: 23 febr. 1632.  Op verzoek van Balthasar Verdonck den Ouden, coopman, 

last hebbende van Abraham Ampe, gaat de notaris naar Jacob Jansz Nuyen om betaling te eisen van een 
wisselbrief uitgeschreven door Jean Firens te Parijs en geadresseerd aan Nuyen. 
In de akte worden nog genoemd de heren Danbray en Kelyel.  

 
2235. [ONA 164. 83/123]: 7 juni 1632.  Willem Pietersz, 58 jr, backer, gewoond hebbende in het 

huis Sampson op de Hoochstraet, aan de noordzijde, verklaart op verzoek van Elisabeth Clercx, weduwe 
van Balthen Verdoncq den Ouden, laeckencooper, dat voorn. Willem van Cornelis Weerts, eveneens 
backer een schuur heeft gekocht. De schuur stond achter het erf van het huis Sampson en was voorzien 
van een secreet dat door Weerts is afgebroken. De koopakte is gepasseerd voor notaris Albertus Troost op 
28 jan. 1623. N.B.: Willem Pietersz tekent met Samson. 

  
2236. [ONA 164. 89/134]: 21 juni 1632.  Balthen Centen en Gillis van Elstlandt, coopman, verklaren 

dat Elisabeth Clercq, laeckencoopster, weduwe van Balthen Verdoncq den ouden en haar zwager Pieter 
Verdoncq, hun ervan op de hoogte hebben gesteld dat zij in het testament van 29 juni 1625 door Balthen 
Verdonck zijn benoemd tot voogden over zijn nagelaten kinderen. Zij aanvaarden het voogdijschap echter 
niet.  N.B.: Balthen Centen tekent als Balthen Centen Schoemaker. 

 
2237. [ONA 164. 90/136]: 21 juni 1632.  De notaris gaat in opdracht van Balthen Centen en Gillis 

van Elstlandt, naar Elisabeth Clercq, weduwe van Balthen Verdoncq, en Pieter Verdoncq, en delen hun de 
weigering om de voogdij op zich te nemen, mede. 

 
2238.  [ONA 165.  96/157]: 1 juli 1633.  Elisabeth Clercx, weduwe van Balthen Verdoncq, laecken-

coopster, machtigt haar zoon Balthen Verdoncq de Jongen om haar zaak in laeckenen te leiden en alles te 
doen wat nodig is. 

 
2239.  [ONA 166. 38/68]: 11 april 1634.  Anthonis Huygen Keyser, meester metselaer, Barent 

Barentsz Stoll, meester timmerman, en Hans Laurensz, cousmaker, verklaren op verzoek van Elisabeth 
Clercx, weduwe van Balthen Verdoncq, dat de laatste in het afgelopen jaar een nieuw huis heeft laten 
maken aan de noordzijde van de Hoochstraet, tussen de Oude en Nieuwe Kerckstraet, nu genaamd Het 
Land van Beloften. (zie ook ONA 166. 39/71 en 40/74). 

 
2240.  [ONA 167. 103/181]: 18 febr. 1636.  Lijsbeth Clercx, weduwe van Balthen Verdoncq den 

Ouden, lakencooper, machtigt Jan van Berchem, procureur te Brouwershaven, om aldaar van de weduwe 
van Harman van Middelhoven 10 ponden en 6 schellingen Vlaems te innen ter zake van geleverde lakens. 

 
2241. [ONA 167. 173/282]: 4 okt. 1636.  Elisabeth Clercx, weduwe van Balthen Verdonck, laecken-

cooper, machtigt Elias Jansz, laeckencooper in Brielle, om van Maerten Mantels, oom en Johan de 



Gemeentearchief Rotterdam 

- 416 - 

Bruyne, voogden van de nagelaten kinderen van Andries van Houcke, laeckencooper in Brielle, betaling 
te eisen van 100 gld. 

 
2242. [ONA 168. 164/209]: 11 nov. 1638.  Cornelis Verdoncq, in gezelschap van Elisabeth Clercx, 

weduwe van Balthen Verdoncq, zijn moeder, grossier van wollelakenen, machtigt Symon Pietersz 
Siroeskercke, notaris en procureur te Goes in Zeelant, om 51 ponden en 4 schellingen te innen van 
Franchoys Joosten, cleermaker aldaar, wegens verkochte wollelaken.  

 
2243. [ONA 168. 217/286]: 13 april 1639.  Elisabet Clercx, weduwe van Balthen Verdoncq den ouden, 

in leven grossier van laeckenen, machtigt Pieter de Clercq, haar broer, wonend te Haerlem, om met haar 
andere broers en zusters over te gaan tot het opnemen en sluiten van de rekening van hun broer Jaques de 
Clercq, die hij heeft bijgehouden van de nagelaten boedel en goederen van Paschijntgen Grispaerts, hun 
moeder.  

 
2244. [ONA 176. 84/109]: 16 april 1642.  Marritgen Cornelisdr, weduwe van Marten Willemsz Sluys 

wonend te Schiedam, bekent 1321 gld. en 5 st. schuldig te zijn aan Livina de Clercq, weduwe van 
Abraham Ampen den oude te Haerlem, na verrekening met Abraham Ampe de jonge, haar zoon, wegens 
koop van verschillende lijwaten en camericxdoecken door haar van Livina en haar man, gekocht in 1633 
t/m 1641  

 
2245. [ONA 178. 22/46]: 20 jan. 1634.  Elisabeth Clercx, weduwe van Balthen Verdoncq den 

Ouden, verkoopt aan Mayken Sasbouts, weduwe van Gillis van Elstlandt een huis aan de Hoochstraet met 
in de gevel beelden van Josua en Caleb met een tros druyff in hout gesneden, genaamd het Land van 
Belofte. Belendingen huis: Jan Jacobs, goutsmit, Johan Dominicusz van Blenckvliet, doctor in de 
medicijnen, Claes Jans, Jan Thonisz, Joost Joosten. 

 
2246. [ONA 178. 68/138]: 26 april 1628.  Pasquyntgen Grispaerts, weduwe van Jaques de Clercq, 

geassisteerd met haar schoonzoon Balthen Verdoncq verkoopt aan Melis Cornelisz van de Pot een huis 
genaamd de Vergulde Meebael aan de westzijde van de Nieupoort, vlg de giftbrief dd 08-05-1625, voor 
de som van 2.400 gulden. Als getuige tekent Pieter Grijspeer. Belendingen: Jonas Cabbelliou, de 
Diacony, Lowijs Bosch, mandemaker. 

 N.B.: Pasquyntgen Grispaerts tekent als Passcintgen Griesper. 
 
  

Notaris Gerrit van der Hout (inv.nrs. 268-…; 1631-16..) 
 
2247. [ONA 268. 65/96]: 8 juni 1632.  Grietgen (ondertekend Margriet) van Nes, weduwe van 

Pieter Kievit, en Weyntgen van Nes, weduwe van Aryen Vrancken, geassisteerd met Elandt Adriaens van 
der Helms (doorgestreept is Jan Gerrits Couwenburch), ter ene zijde, en Lijsbet de Clercq, weduwe van 
Balten Verdonck, met haar zoon Balten Verdonck, ter andere zijde, sluiten een overeenkomst over de 
lichten in de muur van het huis van Grietgen en Weyntgen van Nes. Het huis staat in de Nieuwe 
Kerckstraet. De muur loopt van Glaude van Duynen tot aan Jasper Waert in de Kerckstraet. 

 
2248. [ONA 268. 92/149]: 16 juni 1632.  Jasper Waerts, pontgaerder, ter ene zijde, en Elisabet de 

Clercq, weduwe van Balten Verdonck, geassisteerd door Hendrick Verdonck, ter andere zijde, leggen een 
verklaring af. Door een contract tussen Willem Pieter Sampson en Cornelis Waerts, backer, verleden voor 
notaris Albartus Troost, over het secreet op het erf van Sampson, nu toebehorend aan de weduwe, is een 
geschil gerezen. Zij willen het contract nietig verklaren en sluiten een overeenkomst. 

 
2249. [ONA 300. 5/22]: 5 dec. 1635. Inventaris van de boedel van Maria Lenaerts za., weduwe van Gerrit 

Pieters, bleycker. O.a. een huis met een bleyckerije buiten de Goutse Poort aan de Cingel.  Schulden 
betaald aan o.a. Lucas de Clercq 

 
2250. [ONA 309. 9/14]: 11 maart 1647. Pieter de Clercq, coopman te Amsterdam, machtigt Isaac Troost, 

mede notaris en procureur alhier, om in gezelschap van Jaques de Clercq en Abraham Ampe, coopman te 
Schoonhoven ene Cornelis Jansz Foppen van Groenevelt in hechtenis te nemen, en zijn zes vaten 
weedassche, die hier berusten, in beslag te nemen en te verkopen, om zo op hem een bedrag van 282 
gulden te verhalen, die zij van Groenevelt tegoed hebben wegens leverantie van 6 vaten Moscovitsche 
potasch.   

 N.B.: dezelfde akte als ONA 272, aktenr. 196. 
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Notaris Arent van der Graeff (inv.nrs. 320-…; 1633-1649) 
 
2251. [ONA 322. 89/207]: 11 mei 1634.  Elisabeth Clercq, weduwe van Balten Verdonck, laken-

koopster, machtigt haar zoon, Balten Verdonck den jongen, om aan Mayken van Elslant, weduwe van 
Gillis van Elslant, over te dragen een huis aan de Hoochstraet. 

 
2252. [ONA 332. 3]: 2 januari 1644.  Hendrick Jacobsz. Trip, stoeldraaier binnen deze stad, 

verklaart schuldig te zijn aan Lysbeth de Clercq, wed. van Balten Verdonck, de som van 400 car.gls., 
wegens geleend geld. 

 
2253. [ONA 333. 50/21]: 28 februari 1645. Cornelis Verdonck, namens zijn moeder Elisabeth de 

Clercq, weduwe van Balten Verdonck, ter ene en Lysbet Jansdr., huisvrouw van Hendrick de Mol, 
backer, ter andere zijde. Betreft de achtergevel van het huis van voorn. De Mol, over de plaats van voors. 
Elisabeth de Clercq. 

 
2254. [ONA 333. 141]: 1 maart 1645.  Comp. Cornelis Verdonck, namens zijn moeder Elisabeth 

de Clercq, weduwe van Balten Verdonck, ter ene en Johannes Weerts, bakker, mede alhier, ter andere 
zijde. Betreft de verhoging van de scheidsmuur tussen hun beider erven achter haar huis. 

 
2255. [ONA 334. 19/45]: 17 januari 1646.  Testament van Elisabeth de Clercq, wed. van 

Balten Verdonck, inwoonster dezer stad, ziek van lichaam, doch verstand wel hebbende enz. Benoemt tot 
haar universele erfgenamen het kind of de kinderen die haar zoon Cornelis Verdonck in zijn leven nalaten 
zal; hij is getrouwd met Margrieta Crommeling. 

 
2256. [ONA 334. 292]: 1 december 1646.  Cornelis Verdonck en Willem de Wolff, kooplieden binnen 

deze stad, geven volmacht aan Jacques de Clercq, koopman te Amsterdam, om in hun naam te eisen en te 
ontvangen van Jan Heyndricx, koopman te Dantzig doch tegenwoordig zijnde te Amsterdam, alzulke 
4.740 car.gls., Pools geld, volgens rekening van Hendrick Brasse, als hen constituanten toekomen wegens 
verkochte waren. (zie ook [334. 310]) 

 
2257. [ONA 334. 409]: 25 mei 1646.  Elisabeth de Clerck, wed. van Balten Verdonck, inwoonster 

dezer stede, machtigt haar zoon Cornelis Verdonck om al haar zaken en affairen waar te nemen en voor 
haar te handelen. Getuigen: Gillis Mesdach en Maerten Jacobsz. 

 
2258. [ONA 339. 247; blz. 528]: 18 juni 1652. Jacob Eliasz te Haerlem, gemachtigd door Lucas de Klerck, 

coopman aldaar, d.d. 15-6-1652 bij notaris Jacob Schout en transport hebbend van Catarina Keijser, 
weduwe en boedelhoutster van Jasper Kool, zegt bij afrekening met Jannetje Jansdr, weduwe van 
Leendert Cornelisz Keijser, dat haar 2396 gulden en 10 en een halve stuiver toekomen van Lucas de 
Klerck uit de boedel van Jasper Kool en Trijntje Keijsers. 

 Jacob Eliasz transporteert aan Jannetje Jansdr de schulden aan: Claes Willemsz te Haerlem; Steven Jansz 
Boomgaert te Ooljesplaet; Annetje Papenjouw; Jan Jansz van Lit te Ravesteijn; Barent, Kors en Steven 
Elinck te Middelburch; Pouwels Mathijssen Compagnie te der Gouw; Catalijn Ambrosius te Rotterdam; 
Pieter Brouwer te Schoonhoven; Barent Pouck te Gorcom; Susannetje Jans te Rotterdam; Christiaen 
Dammansz te Goeree; Hendrick Barentsz te der Gouw; Matheus Claesz te Luijck; Jan Harmansz te 
Schiedam; Elias van der Wint te Ouwerkerck en de boedel van Jaspar Kool en Catarina Keijsers. 

 Jannetje Jansdr accepteert de schulden en de boedel en vrijwaart Lucas de Klerck. 
 
 

Notaris Jacobus Delphius (inv.nrs. … - ….) 
 
2259. [ONA 374. 26]: 18 februari 1650.  Annetgen Papenjou, wed. van Guillaume Papenjou, 

winkelhoudster alhier, bekent schuldig te zijn aan Lucas de Clercq, koopman te Amsterdam, de somme 
van 303 gulden, spruitende uit goederen die zij heeft gehaald uit de boedel van Jasper Jansz. Cooll en 
Catharina Keyser. 

 
2260. [ONA 384, akte 83 (pag. 142-143)]: 24 juli 1653.  Adriaentgen Keyser, wed. van Lucas de 

Clercq, woonachtig te Haarlem, ook dochter en mede-erfgenaam van Jannetge Jans, wed. van Leendert 
Cornelisz. Keyser, machtigt in die kwaliteit de heer Eewout Prins, oud-schepen van deze stad en haar 
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cousijn, om 9 morgen land gelegen in het land van Altena, genaamd Bruijnehoeff, waar Giel Willemsz 
gebruiker van is, te verkopen, en om uit handen van Willem van der Aa, secretaris, een bedrag van 250 
gulden te ontvangen, die betaald zijn voor de doodschulden van wijlen haar zuster Emmetge Keijsers. 

 
2261. [ONA 403, akte 348 (p. 814)]: 13 juli 1649.  Lucas de Clercq te Amsterdam, ter ene zijde, en 

meester Willem Bisschop, secretaris van de weeskamer, namens Catharina Keijsers, weduwe van 
Eeuwout Eeuwouts Prins, zijn schoonmoeder, Dammis Jans Pesser, mede als voogd over Cornelis 
Keijsers, dochter van Cornelis Keijser, Johan van Houck, namens Jannetgen Jans, weduwe van Leendert 
Cornelisz Keijser, zijn schoonmoeder, Johan Damen Cool, mede voor zijn dochter Annetgen Jans en voor 
Everardt Lodesteijn, burgemeester te Delft, voogd over de nagelaten kinderen van Pieter van der Vorst 
za., Piere de Plancke te Leijden, Emilia van Schaegen, weduwe van Cornelis Leenderts van Schaegen, 
geassisteerd door Leendert Gijsbrecht van Schaegen, haar schoonvader, Johan Weijns de Jonge, mede 
voor Johan Weijns den Ouden, zijn vader, te Leiden, Pieter Engelse, bode op Antwerpen, Cornelis 
Joosten Glimmer te Amsterdam, en Jan Vincent te Amsterdam, namens Catalina Remij, weduwe van 
Jaques Gesquier, zijn moeder, Glimmer en Vincent nog voor Jacob de Wolff en Huijbert Beens, beiden te 
Amsterdam, Jonas Jans Burger, namens Abraham van Loon te Dordrecht, Jacob van Segen en Geleijn 
Pieters Onoff, Engebrecht van Berckel, capiteijn van de burgerij, mede voor Johan van Berckel, oud-
burgemeester, zijn vader, allen crediteuren van de boedel van Jasper Jans Cool za. en Catarina Keijsers, 
zijn weduwe, ter andere zijde, sluiten een overeenkomst over de afbetaling van de schulden. 

 
2262. [ONA 404, akte 17 (pag. 37-40)]: 18 febr. 1650. Lucas de Clercq, koopman te Amsterdam, ter ene 

zijde, en Dammas Jans Pesser, mede als voogd over Cornelia Keijsers, dochter van Cornelis Keijsers, 
Catarina Keijsers, weduwe van Eeuwout Eeuwouts Prins, en Jannetgen Jans, weduwe van Leendert 
Cornelisz Keijser, ter andere zijde, verklaren te blijven bij het accoord tussen Lucas de Clercq en Willem 
Bisschop, secretaris van de weeskamer, in naam van Dammas Jans Pesser, Catarina Keijsers, Jan van 
Hoeck en meerdere crediteuren van Jasper Cool en diens weduwe Catarina Keijsers. 

 
2263. [ONA 408, pag.nrs. 485-486]: 13 febr. 1660. De notaris gaat op verzoek van de erfgenamen van 

Lucas de Clerck naar het sterfhuis en naar kapitein Jan de Lieffde, Adryaen de Lieffde en hun zuster N. 
de Lieffde, kinderen en erfgenamen van Maertge Sieren, weduwe van Evert Heindericxsz de Lieffde, 
gewezen equipagemeester van de Admiraliteit. De erfgenamen van De Clerck willen 135 gulden als 
restant van een jaar huur van het huis, genaamd Arcke Noë, gelegen in de Houttuyn. De huur staat ten 
laste van Maertge Sieren als borg voor haar zwager Gouwenaer. Er mag tevens niets verkocht of gedeeld 
worden uit de boedel van Maertge, voordat de genoemde huur voldaan is. 

 De zuster N. de Lieffde wil graag de rekening zien en Jan en Adryaen de Lieffde antwoorden dat de 
partijen niet met elkaar over het genoemde verbod gesproken hebben en dat ook zij graag de bescheiden 
willen zien. 

 
 

Notaris Johan van Weel de Oude (inv.nrs. … - ….) 
 
2264. [ONA 477. 78/120]: 20 juli 1650.  Maijken Gillisdr, wed. van Cornelis Bastiaensse van IJck, 

coopvrouw, is nog 700 gulden schuldig aan Lucas de Clerq, coopman te Amsterdam, die daarop 
aanspraak heeft van de crediteuren van Casper Jansz Cool en Trijntjen Keijsers, eerst weduwe en 
boedelhoudster van Jacob Jansz Moens en nu weduwe van Casper Cool, voor winkelwaren die van 
Trijntjen Keijsers en Casper Cool gekocht zijn. Er is heden afgerekend met Leonard Leonardsz van den 
Briel als gemachtigde van de Clercq. 

 
2265.  [ONA 477. 100/158]: 2 april 1651.  Dirk Coertsen Bartscher en zijn zoon Coert Dirksen 

Bartscher, beiden wonend te Beccum in 't Stift Munster, zijn volgens de akte van verband d.d. 22-6-1650 
bij notaris Henricus Voren te Beccum nog 580 gulden schuldig aan Lucas de Clercq, koopman te 
Amsterdam, die aktie heeft van de crediteuren van Trijntje Keisers, eerst weduwe van Jacob Jansz Moens 
en daarna van Casper Jansz Cool. Zij zeggen hierbij met de Clercq overeengekomen te zijn over de 
betaling in termijnen aan de Clercq of toonder. 

 
2266.  [ONA 484. 82/129]: 21 maart 1650.  Verklaring op verzoek van Leonard Leonardsen, van den 

Briel, gemachtigde van Lucas de Clercq, koopman te Amsterdam, namens crediteuren van Tryntje 
Keisers (eerst weduwe van Jacob Jansz Moens, later weduwe van Jasper Jansz Cool). Dirck Coerssen 
Baerdscheer, oud 54 jr, en Appick Holtman, beiden uit Beckum (Munsterland, Duitsland); Steven Jansz 
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Keutyn, 60 jr, en Aristoteles Boschman, 40 jr, uit Haarlem. Zij allen verklaren Barent Barentsen Pauck te 
kennen als tegenwoordig burger en gildebroeder van het Kramersgilde, en tevens in de raad van Beckum. 

 
2267. [ONA 486, akte 11 (pag. 18-19)]: 20 okt. 1653. Leonard Leonardsen van den Briel, koopman te 

Amsterdam, is op 20 aug. 1653 gemachtigd door Ariaentjen Keisers, laatst weduwe van Lucas de Clercq, 
haar meerderjarige zoon Pieter de Clercq, en Jacques de Clercq en Jacob Elias, voor hen zelf en voor 
Lucas van Beecq, samen voogden over de kinderen van de overleden Lucas de Clercq, die de 
gemachtigde was van Catharina Keisers, weduwe van Jacob Janssz Moens en daarna van Jasper Janssz 
Cool. Leonard benoemt in zijn plaats Pieter Jacobsen van Brakel om van allen die schuldig zijn aan de 
overleden Lucas de Clercq geld te innen en te ontvangen en de zaken af te wikkelen. 

 
2268. [ONA 491, akte 14 (pag. 35-38)]: 8 april 1656. Johan Damen Cool, schilder, provenier in het oude 

mannenhuis, herroept zijn testament en verklaart dat hij aan Jasper en Annitge Jans Cool, zijn overleden 
kinderen, verwekt bij Agniesje Jaspers, zijn testateurs eerste vrouw, mede zaliger, al hetgeen waar zij 
volgens het testament van hun moeder, gepasseerd voor notaris Gerrit Janssen van Woerden op 09-06-
1614, recht op hebben, betaald heeft. Tot voogd over Jasper Jasperssen, zoon van Jasper Jans Cool, 
benoemt testateur Abraham Damen Cool, zijn testateurs broer en Ludolph de Jong, majoor. Ook worden 
genoemd Trijntje Keijsers, weduwe van Jacob Janssen Moens, echtgenote van Jasper Jans Cool, Lucas de 
Clercq, zwager van Trijntje Keijsers. 

 
2269.  [ONA 493. 10/18]: 19 jan. 1651.  Leendert Leendertsz van den Briel, gemachtigde van Lucas 

de Clercq, koopman te Amsterdam,-met recht/actie op crediteuren van Trijntje Keisers (eerder weduwe 
van Jacob Jansz Moens, nu weduwe van Jasper Jansz Cool) en van genoemde Cool, verhuurt aan Jean 
Glover, Engels koopman, een huis en erf van de Clerck aan de zuidzijde van de Houtthuyn, genaamd "de 
Gulde Arke". De huurperiode bedraagt 15 maanden, tegen een huur van 330 gulden. 

 
 
 Notaris Isaac Dz. Troost (inv.nrs. … - ….) 
 
2270. [ONA 537. 95/159]: 18 sept. 1647.  Pieter de Clercq, als compagnon van Jacques de Clercq en 

Abraham Ampe, kooplieden te Amsterdam, heeft een geschil met Cornelis Jansz Phoppen van 
Groenevelt, over de door hem aan Van Groenvevelt geleverde potasschen ten bedrage van 282 gulden. De 
Clercq wil hiervoor betaling, terwijl Van Groenevelt van mening is dat de schuld hem moet worden 
kwijtgescholden, omdat de kwaliteit van het geleverde te wensen overliet. De door de heren schepenen 
van Rotterdam aangestelde arbiters, te weten Wessel van der Heul, substituut secretaris, en de procureurs 
Willem van Aller en Isaac Troost, beslissen dat Groenevelt aan De Clercq een bedrag van 200,- gulden 
dient te voldoen. 

 
 

Notaris Willem Sonnevelt (inv.nrs. … - ….) 
 
2271. [ONA 581. 24]: 3 september 1649.  Catharina Keysers, wed. en boedelhoudster van Jasper 

Jansz. Cooll machtigt Lucas de Clercq, wonende te Amsterdam, om al haar comparants goederen, zo 
roerende als onroerende te mogen verkopen enz.  

 
2272. [ONA 585, pag. 9]: 13 juli 1649.  De notaris, Abraham Andrill en Frans Rombouts verklaren 

dat Catarijna Keijsers, weduwe van Jasper Jans Cooll, direct na het passeren van een akte van transport, 
alles in de akte genoemd heeft overgedragen aan Lucasde Clercq. 

 
2273. [ONA 585. 31]: 22 juli 1649.  Jannetgen Jans, wed. van Leendert Cornelisz. Keyser, 

wonende te Rotterdam, gezond etc., verklaart omme pregnante redenen haer daertoe moverende te willen 
dat van haar comparante na te laten goederen zal worden afgekort en gedesalqueert ten behoeven van 
Lucas de Clercq, haar zwager, zodanige somme van penningen, als Hillegont Menten, haar behuwde 
zuster, het zij bij accoord of anderszins meer zal komen te genieten van de somme van 7.300 guldens 
kapitaal en de interesse van dien, die zij Hillegond Menten aan de boedel van Jasper Jansz. Cooll en 
Trijntgen Keyser, haar comparants zwager en zuster, respective te achter is, als de andere crediteuren die 
met de voors. Lucas de Clercq op de 13de dezer maand juli hebben geacoordeerd [...] (not. Jacob 
Delphius alhier) 
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Notaris …… (inv.nrs. … - ….) 
 
2274. [ONA 2710. 164]: 26 juli 1763.  Comp. de heer Henry Archdeacon, koopman binnen deze 

stad, als gemachtigde van de heer David Eagle, schildknaap binnen de stad Cork, in kwaliteit als agerende 
administrateur van de nalatenschap van wijlen zijn oom de heer Joseph Eagle, in zijn leven mede 
schildknaap in Cork, en dewelke in die kwaliteit van James Sarsfield (?) verkregen heeft zodanig recht 
van eigendom als de voorn. James Sarsfield verkregen had van Thomas White tot zekere police van 
assurantie van dd. 7 decmeber 1753, of die her anders in het geheel of ten dele zou mogen aangaan, door 
diverse assuradeurs getekend, van Cork en alle circumjacentien van dien af, tot Lissabon toe, op 
goederen, waren en koopmanschappen in het schip La Mary, daar schipper op was Edward Hussy, of wie 
voor schipper of schipper in zijn plaats zoude mogen waren [...]. Onder de assuradeurs: Sara van 
Leuvenig, wed. Pieter de Clercq. Zij en anderen machtigen George Clifford en Zoonen om hen te mogen 
representeren voor de heren Commissarissen van de Hove van Holland. 

 
 

Notaris …… (inv.nrs. … - ….) 
 
2275. [ONA 3496. 136]: 30 juli 1798.  Jacob van der Pot, koopman binnen deze stad, met en 

benevens de heren Gerrit Bosch en Stephanus de Clercq, wonende te Amsterdam (bij acte voor de heer 
Gerrit Bosch, gewoond hebbende en overleden te Amsterdam gepasseerd) gestelde zijnde tot beredders 
van zijne nalatenschap en verklaarde hij comparant in zijne gemelde kwaliteit te constitueren zijn 
medeberedders, de voorn. heren Gerrit Bosch en Stephanus de Clercq, om in zijn plaats in vrije eigendom 
over te dragen: 1) een huis en erve, staande op de Singel, tussen de Blauwburgwal en Korsjessteeg te 
Amsterdam, getekend Nr. 309, benevens twee huizen en erven daarachter, staande en gelegen in de 
Langestraat; 2) een huis en erve naast het voorgaande, getekend Nr. 308; 3) een huis en erve staande en 
gelegen op de Nieuwezijds Voorburgwal, het tweede achter het hoekhuis van de Stilsteeg; 4) om publiek 
of uit de hand te verkopen en in vrije eigendom over te dragen een boerenwoning genaamd Zwaanedrift, 
gelegen onder Lisse, met 32 morgen, 550 roeden land, zo onder Lisse, Lisserpoel en Rovershoek en een 
gedeelte grond genaamd Brouwersbosch. 

 
2276. [ONA 3497. 65]: 28 februari 1799.  Machtiging als boven aan de heren Gerrit Bosch en 

Stephanus de Clercq, om alles te regelen hetgeen tussen de boedel van de overleden Gerrit Bosch sr. en 
de boedel van wijlen Joannes van Horsten, eveneens overleden te Amsterdam, of diens erfgenamen te 
vereffenen is. 

 
 

Nieuw Notarieel Archief Rotterdam 
 
 
2277. [NA, Notaris R.H. Nierstrasz]: 27 september 1876.  Vennootschap Daniël Johannes de Clercq 

en Gerrit de Clercq, makelaars in granen en voor agentuurzaken voor buitenlandse huizen. 
 
 

Gifteboeken 
 
 
2278. [ORA 506. 665]: 24 april 1601.  Esayas de Lindt, oud burgemeester, raad en vroedschap 

dezer stad, belooft Sr. Jacques de Clercq te vrijen en waren alzulken huis en erf staande in de Houtstraat 
binnen de stad Haarlem, daarin Mr. Willem Tybaut zaliger plachte te wonen. 

 
2279. [ORA 511. 453]: 8 mei 1615.  Abraham Rijcken geeft Passchijntgen Grijspaert, wed. van 

Jacques de Clerck, gifte en eigendom van een huis en erve, staande en gelegegen aan de westzijde van de 
Nieuwpoort99, in dezer stede, genaamd De Vergulde Mebael (sic), belent van de gang van de voorn. 
Abraham Rijckens onder, en met een overtimmering boven de gang van de voorn. Abraham Rijckens, van 
Louys Bosch, mandemaker (?) boven, t’samen aan de zuidzijde, en Jonas Cabelliau, koopman, woonende 
binnen deselve stede, aan de noordzijde, streckende voor uit de straat tot achter aan de voorn. Abraham 
Ryckensz. toe, met een vrije waterlosing [...] (zeer uitvoerige akte, over drie folio’s; slechts vluchtig 
bekeken). Betaald is 2.400 gulden en nog een rentebrief van 350 gulden. 

 
99 Nieuwpoort is de oude benaming voor de Oppert; deze namen werden in de 17de en 18de eeuw telkens door elkaar gebruikt. 
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2280. [ORA 516. 167]: juni 1630 (april 1628).  Balten Verdonck, als gemachtigde van 

Passchijntgen Grijspeert, nagelaten weduwe van Jacques de Clercq, geeft in die kwaliteit aan Melis 
Cornelisz. van der Pot gifte en eigendom van een huis en erve staande en gelegen aan de westzijde van de 
Nieuwpoort, binnen deze stad, met al het gene daaraan aard en nagelvast is, genaamd De Vergulde 
Mebael, belent ten noorden Jonas Cabbeliau, en de gang van de diakenen van dezer stede onder en met 
een overtimmering boven dezelve gang van voors. diakenen en van Louys Bos, tezamen aan de zuidzijde. 
Betaald is 800 gulden en nog een rentebrief van 1.600 gulden. [N.B. verkoop was reeds gedaan op 28 
april 1628] 

 
 

Archief Weeskamer 
 
 
2281. [270. 197]: 7 oktober 1646.  Begraven: Elisabeth de Clerck, wed. Balten Verdonck, in de 

Hoogstraat. Zij liet één zoon na: Cornelis Baltensz Verdonck. 
 
 

Handschriftenverzameling 
 
 
 [2768]: Stukken betreffende de buitenplaats Zomerhof aan de Schiekade O.Z., Nr. 142 (Kad. Sectie C., 

Nr. 1317, 1322-1323, 1919-1920;  vroeger Prot. Nr. 339, 370), 1638-1873. 
 
2282. a) Onderhandse koopovereenkomst, waarin Clementia en Wilhem van Muijlwijck een boomgaard, 

gelegen buiten het Hofpoortje, verkopen aan Elysabeth Verdonck (= de Clercq), 9 september 1638. 
 
 Wij ondergeschreven bekennen bij desen vercocht te hebben aen joffrou Elijsabet Verdonck seeckeren 

bomgaert ofte thuijn leggende buijten het Hooffpoertgen deser Stede in den Raem neffens den boomgaert 
ofte thuijn van de heere Sonnemans, ende bekenne van de coop ende vercoop renten nae date van de coop 
volcomentlijck voldaen ende betaelt te sijn, haer cederende, ende overdragende alle het recht ons totten 
selven boomgaerdt gecompeteert hebbende, daer van tharen gelieven haer gifte ende eijgendom sal 
werden gegeven, daertoe wij procuratie aen Sr. Pieter Pelt, procureur voor den gerechte alhier hebbe 
gegeven omme die in onssen naem te doen passeren. Actum desen geteijckent op ten ix september anno 
xvi(c) xxxviii. 

 W.g. Wilhem van Muijlwijck  en Clementia van Muylwijck. 
 
 Op verso: Giften en bescheijden, concernerende den thuijn, gelegen in 't hoff van Wena onder de 

jurisdictie van Rotterdam. 
 
2283. b) Condities en voorwaarden van de verkoop van een tuin met tuinhuis aan de Schiekade O.Z., door 

Elizabeth de Clercq, wed. Balten Verdonk (Prot. Nr. 330, buiten)  z.j.  17e eeuw. 
 
2284. Conditien en voorwaerden nae dewelcke Elisabeth de Clerck weduwe van Balten Verdonck zaliger wil 

vercoopen een tuijn ende tuinhuijs daer in staende, gelegen aen de oostsijde van de Schiekade buijten 
Rotterdam, belent ten zuijden den boomgaert van de vercoopster ende ten noorden de laen, streckende 
voor van de sloot tot achter aen de gangh, soodanich die aldaer jegenwoordich aff geleynt is, aen welcke 
gangh de vercoopster behout een vrijen uut ende ingangh uut haren boogaert over de voors. laen tot op 
de Schiekade, ende voorts met soodanige conditiën als volgende de voorwaerden daer op de erven tot 
tuijnen uuutgegeven ofte vercocht sijn, dewelcke de coop in alle deelen sal moeten naecomen en voorts 
neven buertuijnen met de last van verpondinge margen, molen en sluijs gelden als andere ommeslagen 
die de coop van nu aff onvermindert sijne te belove cooper tot sijnen laste nemen sal. Voorts vrij 
onbelast.  

 
 Waarna volgen bepalingen over de koopsom en betalingen daarvan: 600 guldens ineens en het restant als 

rentebetalingen. Totale som: 3000 gulden.  
 
2285. c) Condities en voorwaarden voor de verkoop van drie erven aan de Schiekade O.Z., door Elizabeth de 

Clercq, wed. Balten Verdonk;  27 februari 1644. 
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Archief Staten van Holland en West-Friesland 
[Arch.nr. 3.01.04.01] 

 
 

Toewijzingen van veniae aetatis 
 
2286. [2096. 72]: 1680.  Verzoek en toewijzing van veniam aetatis van Jacob de Klercq, geboren 27 

augustus 1658, oud 21 jaren, 4 maanden, 14 dagen, daar hij suppliant jegenwoordigh sijnde gekomen tot 
soodanige capaciteyt en gelegentheyt dat hy syn eygene goederen niet alleen sellfs kan regeren & 
administreren maer oock die van noode [heeft?] tot d’style ende negotie waer in hij suppliant opgebragt 
is ende dewelcke hij alsnu geerne soude opsetten ende drijven, te meer also alsnu goede occasie 
voorhanden is die hem suppliant hier nae buyten alle twijfel niet soude voorkomen. 

 Er is bij het verzoek een verklaring van de Burgemeesters & Regeerders van Haarlem, dd. 8 januari 1680, 
overlegd, die ondermeer stelt: daerbij noch comende dat den selven is een geschickt ende modest 
Jongman, onbesproocken in handel en wandel, die oversulcx genoegsame capaciteyt is hebbende om sijn 
eygen negotie te drijven. 

 Voorts een extract uit een gedrukte familiebijbel: 
 

1652: den 28 januari etc.  ben ik Pieter de Clerck getrouwt met Annanisia Hugaert tot Amsterdam etc. 
 
1654: den veertiende April smorgens tusschen 9 en ½ tienen dinghsdag is ons geboren etc. etc. 
 
1658: den 27 augusto op woensdach s nachts omtrent een uyren geboren mijn derde soon genaemt Jacob 

de Clerck, de Heer laet hem in deuchden opwasschen off hael hem vroegh in sijn hemelrijck. 
 
Dit extract is geaccordeerd door P. Baes, notaris te Haarlem. 

 
2287. [2098. 54]: 1683.  Verzoek en toewijzing van veniam aetatis van Pieter de Clerck. Daarbij een 

extract uyt de aentekening van de geboortedagen van de kinderen van Pieter de Klerck ende Annanisia 
Hugaert in haer leven egteluyden gewoont hebbende binnen de stad Haerlem staende de voors. 
aenteeckeninge achter den nederduytsche Bijbel tot Embden in den jaer 1565 gedruckt.: 

  
1661: op den 21 december woensdach avonts omtrent 10 uyren myn vijffde soon Pieter de Clerck 

geboren. Godt laet hem in deuchden opwasschen ofte hael hem vroegh in den hemel 
  
  Dit extract door P. Baes, notaris te Haarlem, geaccordeerd op 29 maart 1683. 
 
2288. [2165. 73]:  Verzoek en toewijzing van veniam aetatis van Stephanus de Clercq. 
 
 
 

Archief Hof van Holland 
[Arch.nr. 3.03.01.01]] 

 
 
  Inv.nrs. 2997-3258: Rekesten om mandement 
 
2289.  [inv.nr. 3215, fol. 5]: 2 febr. 1792.  Mandament om reductie met de clausule van inhibitie en comsuefen. 

De weduwe Isaac La Coste en Jean du Roij, kooplieden te Amsterdam versus Stephanus en Pieter de 
Clercq, kooplieden te Amsterdam. Betreft verzoek om reductie i.v.m. de akte van uitspraak d.d. 31 
december 1791, door de arbiters van de hand gewezen en compolsoir tegen vorige arbiters genaamd 
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Barend Henning, Nicolaas Petjens, Jacobus Zijtsema en Casperus Commelin, kooplieden te Amsterdam, 
waarmee d.d. 26 augustus 1790 akte van compromis was gesloten. Het hof geeft fiat op het mandement.  

 
 
 Inv.nrs. 3259-3500: Registers van willige en onwillige decreten (1523-1810) 
 
2290. [3376/1657/136]: 7 dec. 1657. De erfgenamen van Lucas de Clercq, alsmede Jacob Elias, gehuwd 

met Adriana Keysers, eertijds weduwe van Lucas de Clercq, met last van de voogden van de nagelaten 
weeskinderen van Trijntje Keysers, dochter van Jacob Jansz Moons, verkopen aan Reynier Borremans 
een huis en erf aan de Zevenhuissteeg (oostzijde) te Rotterdam. 

 
2291. [3376/1657/136]: 7 dec. 1657. Dezelfde impetranten als hierboven verkopen aan Jan Jansz Sluyter 

een huis en erf genaamd de Arcke Noe aan de Houttuyn (zuidzijde) te Rotterdam. 
 
2292. [3482/1712/011]: 23 juni 1712. De kinderen en erfgenamen van Thomas de Vogel en Engeltje 

Hartjes: Cornelis de Vogel, Jacob de Vogel, Thomas de Vogel en Agniesje de Vogel; Assuerus van 
Calferlage, gehuwd met Geertruyd de Vogel; Pieter de Clercq met procuratie van Juraan van Ootmorsen, 
en van Elisabeth Block, de dochter en erfgename van Helena de Vogel, verkopen aan Nicolaas van 
Waningh een huis en erf aan de Houttuinen tussen de Buitenbrouwersstraat en de oude stadsherberg 't  
Nieuw Kasteel (voorheen de Verbrande Rijp), te Amsterdam. 

 
 
 

Archief Hoge Raad van Holland, Zeeland en (West-)friesland  
[Arch.nr. 3.03.02] 

 
 
 Inv. nrs. 1 - 168b: Rekesten 
 
2293. [inv.nr. 23]: 10 september 1619.  Gheven reverentelick te kennen Balthasar Verdonck als 

getrout hebbende Elijsabeth de Clerck, Abraham Ampe als getrout hebbende Livina de Clerck, voor heur 
selven ende als voochden van de kinderen van Jacques de Clerck, dat Hans de Clerck deser werelt binnen 
Rotterdam overleden zijnde, desselffs naegelaten goederen zijn vervallen off gesuccedeert op de 
supplianten, dewelcke beduchtende des overledens boedel met verscheijden schulden te mogen wesen 
beswaert, zulx dat de simpele aenvaerding vandijen hen supllianten soude moghen schadelick zijn, en 
vinden derhalve niet geraeden deselve erffenisse te adeeren (?) anders dan onder benefitie van inventaris. 
Versouckende daeromme zij supplianten ootmoedelick van uwer hoocheijt Brieven van benefitie van 
inventaris met committ... (?) adresserende aenden Geregte van Rotterdam in comuni forma. Dit doende, 
etc. 

 
2294. [inv. nr. 47]: 28 maart 1643.     
 
 Aen den Hooge Rade, 
 
 Geeft oitmoedelick te kennen Pieter van Hoochstraten, deurwaarder van desen rade, dat hij suppliant 

deuckdelick ten achteren is aan Juffr. Levina de Clerck, wed. Abraham Ampe den Ouden, woonende tot 
Haerlem, seeckeren somme van penningen spruytende uyt saecke van verdient sallaris ende verschoote 
penningen ende tot betalingen vandien hij suppliant met gemoede niet en weet te geraecken niet 
tegenstaende verscheyde nieuwelijke interpelaties daeromme gedaen, Soo keert hij suppliant aen dese 
Eedele rade, oitmoedelick versouckende uwer Eedel Mogende heeren mandaet uyt crachte van t’welck de 
voorn. Juffr. de Clerck van wegen de hooge Overheit belast ende bevolen zij den suppliant te contenteren 
van zijn achterwesen ende te betalen, de costen hieromme gedaen ende in cas van oppositie sij 
d’opposante gedachvaert te compareren ofte gemachtich te houden voor dezen Eedelen rade, omme te 
zeggen de redenen van dien declaratie van costen over te nemen die te diminueren ende voorts te 
procederen als naer rechten. t Welck doende etc. 

    
2295. [inv. nr. 58]: 17 september 1654. 
  
 Aen den Hoogen Raede in Hollant, 
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 Geeft oitmoedich te kennen Cornelis Berck, drossaert van Schelling als man en vooght van sijn 
huysvrouwe in die qualiteyt voor hem selven en als last hebbende van de verdere naaste vrienden en 
erfgenamen ab intestato van Elsgen Moens, sijn huysvrouwen overledenen suster, dat tusschen hem 
suppliant ende Jacques de Clercq, soo voor hem selve ende als man en voocht van Elsgen Moens sijne 
huysvrouwe en van de selve ten diensijnde speciale procuratie hebbende, gemaect wesende seecker 
accoort, daer bij onder anderen gestipuleert is dat den selven de Clercq gehouden was seeckerlyck op 
rente te beleggen d'somme van twee duysent guldens ten behoeve van de naeste vrunden ende 
erfgenaemen ab intestato van de voornoemde Elsgen Moens, met die limitatie dat hij de Clercq ende 
synen huysvrouw de jaerlicxen renten ofte Interessen haer leven geduyrende souden ontvangen ende 
genieten, ende soo de voornoemde Elsgen haer man overleefde sij in haer weduwelycken staet ter noot 
oock de hooftsomme van de voornoemde tweeduysent guldens in 't geheel ofte deel soude moogen 
verteeren, dat meede de voornoemde de Clercq coomende tot veeler fortuyne, soo veel meer aen syn 
gelegentheyt toelaten soude in gelycker voege als de voors. tweeduysent guldens beleggen soude ende dat 
daermeede cesseren, aff doet, ende te niet weesen souden alle arresten, soo tot Amsterdam, Haerlem, als 
anders gedaen. Mitgaders de processen daerover ontstaen geene uytgesondert met compensatie van 
costen ende namentlick meede het arrest ende proces bij Barent Roelofsz., voocht van den voors. de 
Clercqs dochter den suppliant gemoveert ende het transport bij den voornoemde de Clercq aen den 
voornoemde Barent Roelofsz gedaen over de actien ende effecten onder den suppliant wesende, sonder 
dat hij suppliant ofte sijne borgen daerover souden moogen werden gemoeyt, alle t'welck de voornoemde 
de Clercq aengenoomen ende belooft heeft te presteeren, alles onder verbant van persoon en goederen, 
volgende d'acte daer aff sijnde in date den 15 februarij 1634, waerop des anderen daechs willige 
condemnatie bij deese Hoogen Raede is gedecerueert(?), tot voldoeninge van dewelcke alsoo den 
suppliant niet en heeft weten te geraecken, hadde daer over al executie gedaen, dan door sijn suppliants 
patientie is de voornoemde condemnatie comen te veerthien Jaeren, ende middelerwijle overledene de 
voors. Elsge Moens, naerlatende tot haeren erfgenaemen bij testamente haeren voornoemde man Jacques 
de Clercq, de welcke alsoo alsnoch in gebreecke blijft de voornoemde condemnatie te voldoen, soo 
versoeckt den suppliant mandament waerbij de voornoemde Jacques de Clercq bevoolen sij de voors. 
accoorde ende condemnatie daerop gedecerueert in allen deele naer te coomen ende voldoen ende te 
betalen de costen hieromme gedaen ende in cas van oppositie sij den opposant dachbeteeckent voor 
desen hove te seggen de reedenen vandien, te aenhooren soodanige eysch ende conclusie als den 
suppliant omme executie (?) gedecerueert te hebben op de voornoemde condemnatie ende andersints sal 
willen doen ende neemen daertegens te antwoorden ende voorts te procederen als naar rechten. Dit 
doende, etc. 

 
2296. [inv. nr. 61]: 12 mei 1657. 
 
 Aen de Hooge Overheit, 
 
 Geeft reverentelick te kennen Abraham Ampe, coopman tot Haerlem, dat hij suppliant op den xxen 

november 1640 met Jacques de Clercq, coopman tot Amsterdam, ende nu wijlen desselfs broeder Pieter 
de Clercq, in sijn leven medecoopman tot Haerlem, zijne ooms, aengegaen heeft seecker contract van 
societyt en naer overlijden van de voornoemde Pieter de Clercq seecker questie soo uyt de voorn. 
Compagnie als oock particuliere ontstaen synde tusschen hem suppliant ende de voornoemde Jacques de 
Clercq, zijlieder deselve questien hebben verbleven aen de arbitrage ende uytspraecke van Albert 
Lemmerman ende Joost Volder, dewelcke dezelve haer uytspraecke hebben gedaen op den xen Julij 1654 
innehoudende onder anderen de clausule daerbij gesecht wert dat partijen daer mede van alles souden 
effen sijn van alle oude ende nieuwe opgegeven ende niet opgegeven praetentien soo van particulier als 
Compagnies rekeningen, mits dat de dingen van de Compagnie alles souden blijven conform soo deselve 
alsdan in de Compagnie boek lagen ende dat parthijen als dan ten wedersijde daer mede te vreden sijn 
geweest, aennemende den inhouden derzelven naertekomen ende volkomentlijck sonder eenich verschil te 
moveren daerin te rusten om voortaen met malkanderen in vrede ende vrintschap (gelijck so na 
bloedtverwanten betaemd) te leven, als breeder bij de uytspraecke selfs bij parthijen wedersijts 
geteeckent kan werden gesien, dan alsoo dit alles bij de suppliant ter goeder trouwe is geschiet, voor 
ende aleer hem de boecken ende rekeningen behooren sijn geexhibiteert ende bij hem geexamineert 
hebben kunnen werden ende dat hij nu de voorseyde boecken eerst in Octobri van de voorleden Jare 1656 
(maetien ?) geworden sijnde ter contrarie heeft ondervonden datter veel notabele posten zijn die in 
reekening ofte niet, ofte seer qualijck sijn gebracht tot merckelycke prejuditie ende schade van hem 
suppliant, daer op bij de voorseyde arbiters geen reguard is genomen, nochte oock bij manquement van 
oprechte openinge van saecken reguard daer op genomen heeft kunnen werden. Sulx dat hij suppliant 
sich bij de voorseyde uytspraecke seer merckelick vindt gegraveert ende deselver onder reverentie om 
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reedenen voorseyt behoort te niete gedaen te werden ende de voorseyde Jacques de Clercq geordonneert 
als noch aen de suppliant rekeningh, bewijs ende reliqua te doen, conform het voorseyde Contract van 
Compagnie. Soo is hij suppliant te rade geworden sich van de voorseyde uytspraecke alsnoch te stellen 
reducent aen de Hove Provintiael van Hollant, dan naerdien hij beducht is, dat hem daerin niet alleen ‘t 
verloop aandien tijt merckelijck souden (obsteren ?) maer sonderlingh oock de voorseyde sijn suppliants 
approbatie van de uytspraecke ende onderteekeninge daer achter gestelt, ten ware in sulck state als off 
hij de voorseyde uytspraeck noyt en hadde geadquiesceerd ende onderteekend ende dese reductie 
tijdelijck hadde geinterjecteert, verheft ende geprosequeert, Soo is hij suppliant genoodsaeckt sich te 
adresseeren aen Uwe Edel Mogenden Mandaet in cas van reductie met de clausule van relieff ten 
voorseyde (fne?) dienende mitsgaders met de clausule van Inhibitie ende daer bij voorts de voornoemde 
Jacques de Clercq als noch werde belast ende bevolen de voorseyde reekeningen bewijs ende reliqua 
conform der Contracte der Compagnie aen de suppliant te doen alles met committimus aen voorseyde 
Heere Provintiael in communj. et debita forma.   Dit doende, etc. 

 
2297. [inv. nr. 70]: 29 oktober en 16 november 1666. 
 
 Aen de Hooge Overigheidt, 
 
 Vertoont ootmoedelijck Jan Jansz de Bont, bleiker tot Dordregt, dat hij door verscheyde ongelukken ende 

geleden schaden in soodanige verloop van schulden is vervallen dat hij tot sijn groot leedwesen geen 
middelen heeft om de selve te kunnen betalen, op welcke ongelegentheyt alsoo sijne schuldeyschers geen 
aenschouw nemende egter van haar agterwesen willen zijn voldaan, ende hem sulx onmogelijk is te doen, 
werd hij genoodzaakt omme sig eenmaal buyten quellinge te stellen t’gunnen behoute te doen afstand van 
alle sijnen goederen.  Dan also hij daer soe niet en kan worden ontfangen sonder de bijsonderlijcke 
gunste ende believen van de Hooge Overheid, soo keerdt hij hem tot Uwe Edel Mogenden tot dien einde 
ootmoedelijk versoeckende derselven brieven van Cessie ofte Boedelafstand, daer toe dienende, met 
Committimus aen den Geregte der voorseyde Stad Dordregt, in der bester forme, ‘t Welck doende, etc. 

 
 Des Suppliants Crediteuren zijn: 
 Elisabeth Proost, wed. van Pieter Tout le Monde, zaliger 
 Henrich Tiquet 
 Dionys van der Kesel 
 Johannes Kelderman, alle woonende tot Dordregt 
 Jacob Elias, askooper 
 Pieter ende Jacques de Clercq, alle wonende tot Haarlem 
 Jacob Jansz, blauzelverkooper tot Bloemendaal 
 De boedel van Nicholaas van den Broeck 
  
 
 Inv. nrs. 681 - 865: Geëntexeerde sententies in civiele (en criminele) zaken 1582 - 1790. 
 

2298. [809. 108vo - 116ro]: 12 oktober 1717.    Compareren in der zake hangende voor den Hoge 
Rade van Holland tusschen Pieter de Clercq en Mattheus van Beeck, mitsgaders Matthijs Straalman en 
Willem van Laar, als executeurs van den Testament en Sterfhuyse van wijlen Jacob Vinkel en Janne 
Teerling, alle coopluyden tot Amsterdam en assuradeurs op de goederen geladen geweest in ’t schip De 
Brigitta, schipper Olphert Agges, mitsgaders op het casque van der zelve Schepe, respectievelijk 
Impetranten van Mandament in cas relief d’appel, mitsgaders gereq.en en req.en van request civile, [...] 
en nog de voorn. Pieter de Clercq en Mattheus van Beeck afzonderlijk eysers en recouranten, ter eenre, 
ende Catharina Eubelius, weduwe en boedelhoudsters van wijlen Pieter Dietelaar, in zijn leven koopman 
tot Amsterdam, voor haar zelve en als actie en transport hebbende van Hendrik Straalman [...] ter andere 
zijde.  

  [zie ook inv.nr. 911: 30 september 1717] 
 
 
 Inv. nrs. 873 - 925: Register der dictums, i.e. korte sententies, zoals geresolveerd 1583 - 1797. 
 
2299.  [900. --]: 22 juni 1673.  Op de differentien geresen voor de Hooge Rade van Holland, 

tusschen Ananisia Hugaerts, huijsvrouwe van Jan van Bronckhorst, impetrant van gijselinge ter eenre, 
ende de selve Jan van Bronchorst ende Hendrick van Bronckhorst, gegijselden ter andere sijde, t’Hoff 
gehoort ‘t rapport van Commissarissen daer voor partijen gecompareert sijn geweest, gesien t’proces 
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verbael stucken ende munimenten onder hen gheresiveert(?), ende op alles rijpelijck gelet, doende recht, 
etc. ende geleth op de respective presentatie ende contrapresentatie, condemneert de gegijseldens in 
gijselinge te houden, totter tijt ende wijlen toe sij de condemnatie van dese Hooge Rade in daten den 16 
febr. 1673, uijt crachte welcke sij gegijseldt sijn [sullen hebben …] ende dienvolgende tot dat sij beijde 
(mits d’een voldoende d’ander bevrijdt sal sijn) aende impetrante sullen hebben uijtgekeert, of te laeten 
volgen t’geene sij ten huwelijck aengebracht heeft, beneffens de clederen [van linnen] end woll, staende 
huwelijck te haeren lijve gemaect voor soo veel de selve onder haer alsnogh souden mogen berusten 
alsmede de potpenningen met het deckbed bij de voors. Jan van Bronchost aen haer verteert, oock 
specialijck de koffer, kisten ende schilderije breder bij verbael gespecificeert, mits dat hij gegijselde .. 
van de goederen dat nu gevonden sullen mogen nemen inspectie en specificatie … ende bij aldus … de 
scheijdinghe en affdeylinge van goederen, werdersijts ten huwelijck aengebracht, off oock andersints, 
eenige dispuijt off different mogte comen te ontstaen dat sij gegijseldens sullen hebben toegestaen ende 
geleden dat het voors. dispuijt of different bij de genomineerde arbiters sal wesen affgedaen ende 
gedecideert, ende mits bij de gegijselden(?) betaelt werden de costen inde gijselinge verteert, 
compenseert de costen van den processe ….. 

 
2300.  [900. --]: 30 juni 1673. Op de differentien geresen voor de Hooge Rade van Holland, tusschen Jan 

van Bronckhorst, impetrant van gijselinge ter eenre, ende Ananisia Hugaerts, sijn huijsvrouwe, gegijselde 
ter andere sijde, t’Hoff gehoort ‘t rapport van Commissarissen daer voren voortijts gecompareert sijn 
geweest, gesien t’proces verbael stucken ende munimentenen onder hen gheresiveert(?), ende op alles 
rijpelijck gelet, doende recht, etc. condemneert de gegijselde in ghijselinge te houden ter tijt ende wijle 
toe sij condempnatie van dese Hooge Rade in daten den 16 febr. 1673, uijt crachte van welcke sij 
gegijselde is, sal hebben voldaen ende dientegevolge tot dat sijs al hebben aff ghedaen de arresten ofte 
interdictiën dewelcke soo uijt de naam van haer, als van Nicolaes de Gijselaer in qualiteyt als voocht 
over haar kinderen, sijn geschiet, wel verstaende nochtans dat van de boecken, charters en papieren, 
gelegen in de lessenaer, alvorens al moeten worden gemaect een inventaris off specificatie ende dat sij 
gegijselde van ende tot deselve geduijrende den tijt van liquidatie [in marge: ende ten reserventiën(?) van 
goede mannen] sal hebben visie ende alles, ende mits bij de gegijselde betaelt … de costen in gijselinge 
verteert, compenseert de costen van processen […] 

 
2301. [922. ---]: 21 januari 1762.   In der zaake hangende voor den Hoge Rade van Holland 

tusschen Jan van Vollenhoven, Hendrik Speciaal, Jacob de Clercq, Jacob Luden, Paulus van Diest, 
Adriaan Scharff, Jan van den Berg Anthonisz, Pieter de Clercq, Jan Bruijn Abrahamsz, Jan van Eeghen, 
Pieter Locquet, Jan Bakker, Cornelis Ploeger en Jan Ploeger, alle kooplieden en assuradeurs, wonende 
te Amsterdam en Broek in Waterland, Impetranten van Mandament in cas relief d’appel ter eenre, ende 
Muylman en Zoonen, mede kooplieden te Amsterdam, ter andere zijde, die voor ‘t College van den Rade 
mondeling was bepleit, ‘t Hof met rijpe rade etc. doende regt etc. intervenient de clausule van relief in ‘t 
voors. Mandament geïnsereert, releveert d’Impetranten van de indebite verheffing en prosecutie hunner 
appelatie, verklaart hen bij Sententie van den Rade Provinciael in date 11 april 1761 d’Impetranten in de 
boete van ‘t fol appel, mitsgaders in de kosten van de processe ter taxatie van den Hoge Rade. 

   
  Gepronuncieert 22 January 1762  [uitvoeriger vervolgstukken lijken echter te ontbreken]. 
 
2302. [922. ---]: 1 december 1770.   In der zake hangende voor den Hoge Rade van 

Holland tusschen Jan en Dirk van Vollenhoven, Adriaan Scharff en Jacob de Clercq & Zoon, wonende te 
Amsterdam, Impetranten van Mandament in cas relief, ter eenre, en Wouter Wijnoxbergen, koopman in 
wijnen binnen gemelde stad, ter andere zijde [....] mondeling bepleit. 

  [...] t Hof met rijpe rade etc. interineert de clause van relief in der Impetranten Mandament geïnsereert, 
releveert hen van de indebite verheffing en prosecutie hunner appelatie, doet te niet het Vonnis van 
Schepenen der Stad Amsterdam in den 19en januari 1768, mitsgaders de opgevolgde confirmatoire 
Sententie van den Rade Provinciael in den 27 october 1769, beide in quite en doende ‘t gunt deselve 
hadden behoren gedaan te hebben, verklaart de Ged.e bij het Vonnis of despache van Commissarissen 
van de Kamer van Assurantie der Stad Amsterdam in dato 6 May 1766 te wezen, niet bewaart te wesen en 
compenseert de kosten van den processe om redenen, condemneert niet te min der Gede in de kosten van 
de zegels, die getaxeerd worden op ƒ 46.-.-. 

 
  Gepronuncieert 22 december 1770. [uitvoeriger vervolgstukken lijken echter te ontbreken]. 
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Archief Rekenkamer der Domeinen van Holland 
 
 

Acten van vrijgeleide 
 
2303. [inv. nr. 820a]: 1 juni 1744.  Acte van vrijbrief aan Theodorus Fries voor zijn 

asielverlening in Vianen, na zijn faillisement in Amsterdam. 
 
 
 

Archieven van Nederlandse gezanten en consuls tot 1813 
 
 

Overgredragen archieven van gezanten en consuls van Frankrijk 
 
2304. [inv. nr. 466]: 1763-1767.   Stukken betreffende vorderingen wegens vervoer van zout 

van De Vries & Co., Asma, Fokker en Van Heynen, Bronkhorst & Zn., Jacob de Clercq & Zn., 
kooplieden, op Vallée de Signac te Parijs, 1 omslag. 
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Memories van Successie   
[Arch. nr. 3.06.05] 

 
 
2305. inv.nr. 3810 ('s-Gravenhage, jan-maart 1888), reg.nr. 4, nr. 10/2478.  Aangifte der nalaten-

schap van Henrietta Maria Klerk de Reus, echtgenote van Matthias de Clercq, overleden te 's-Gravenhage 
op 15 febr. 1888. 

 
2306. inv.nr. 3810 ('s-Gravenhage, jan-maart 1888), reg.nr. 4, nr. 10/2894.  Aangifte der nalaten-

schap van Matthias de Clercq, overleden te 's-Gravenhage op 18 maart 1888, in gemeenschap van 
goederen gehuwd geweest met wijlen Henriette Maria Klerk de Reus. Verwezen wordt naar testament 
d.d. 26 maart 1873 voor notaris J. Bervoets te 's-Gravenhage. 

 
 Actief: 
 I. Inboedel (fl. 583,-), contanten (fl. 2675,-) en een huis en erf op het Gedempte Spui, nr. 36 te 's Graven-

hage (fl. 9.000,-), verhuurd aan de firma Borski en Van Es voor fl. 750,- p.j. fl. 12.358,- 
 II. Een derde gedeelte van de gronden met daarop een huis genaamd Middelstein, gelegen te Midlum, 

kadastraal bekend gemeente Ried sectie C, nr. 60, 61, 1189. 1191, 1469, 1474 ,1710, 1711 en 1454, 
samen groot 1.78.10 hectare, begroot geheel op fl. 1400, met nog huur ad fl. 171,50 fl. 523,85 

 III. 1/16de deel van de nalatenschap van tante Agatha de Clercq, wed. Matthias van Heukelom (groot fl. 
171.053,22) ad  fl. 10.690,82 

 IV. 1/12 deel in blote eigendom in het eenvierde deel in dezelfde nalatenschap van wijlen Agatha de 
Clercq, van welk vierendeel het vruchtgebruik levenslang genoten wordt door de heer Hendrik de Clercq 
Gijsbertszoon fl. 2993,43 

 Tezamen:  fl. 26.566,09 
 
 Passief: 
 Schulden: 
 Hypotheek bij akte 17 okt. 1883 (not. W.J.M. de Bas te 's Gravenhage) fl. 8487,70 
 aan de gezamenlijke erfgenamen van wijlen Agatha de Clercq, wegens door Matthias  
 de Clercq als voorschot op zijn erfdeel genoten en wegens verschuldigd successierecht:  fl. 3.369,48 
 aan dhr. J.H. Brugman wegens leverantie van schilderijlijsten over dec. 1887 fl. 2,32 
 aan B. Verpont, bleker te Rijswijk, wegens wasloon voor 1 jan. - 15 febr. 1888 fl. 24,05 
 aan J.G. Rumke en Zoon, leverantie van hemden fl. 16,85 
 aan J.H. de Swart en Zoon, wegens verricht timmerwerk over 1 jan. 1886 - 15 febr. 1888 fl. 194,11 
 Totaal: fl. 12.093,91 
  
 Voordelig saldo:  fl. 14.472,- 
 Hiervan behoort tot de nalatenschap van de tegenwoordige erflater 5/8, of fl. 9.045,11 
 Welk bedrag is te verminderen met: 
 - zijn begraafkosten fl. 70,50 
 - 1/4de deel in begraafkosten van zijn echtgenote fl. 16,25 
 - aan het Gemeente Ziekenhuis te 's Gravenhage wegens ziekenverpleging van 10-18 maart 1888 fl. 4,- 
 - P. van Gugten wegens geleverd vlees, 3 - 17 maart 1888 fl. 5,77 
 - het Rijk der Nederlanden wegens successierechten over 1/4de deel nalatenschap van zijn echtgenote   
  fl. 30,74. 
 Zodat de nalatenschap oplevert een batig saldo van  fl. 8,917,85 
 
 Suppletoire memorie van successie: de geschatte waarde van de gronden en huis te Midlum is verhoogd 

met fl. 1800 tot fl. 3200, waarmee de waarde van de nalatenschap vermeerdert met 5/8e van 1/3de ad fl. 
375,- 
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2307. inv.nr. 4210 (Leiden 1886, juli - dec.), reg. 4, nr. 5/8061: Memorie van successie van Stephanus de 
Clercq, overleden te Voorschoten den 29den september 1886. Verwezen naar testament op 21 september 
1850 ten overstaan van not. J.H. van Meurs te Heerde verleden. Gehuwd in gemeenschap van goederen. 
Weduwe erft 1/4e en zijn zes kinderen 3/4e, ofwel elk 1/8e. 

 
 Nalatenschap: 
 Actief: 
 1. inboedel ter waarde van ƒ 6.000 
 2. een bouwmanswoning liggende in de gemeente Haarlemmermeer, kadaster F, nrs. 200-216, 220-222, 

224-225, 378, 1131-1135, 1137-1143, 60 hectare, 09 are en 20 centiare, ter waarde van ƒ 66.000. [N.B. 
verkregen bij onderhandse scheiding 30 oct. 1864, voor ƒ 79.300] 

 3. Inventaris van deze bouwmanswoning: ƒ 11.400 
 4. Diverse effecten, w.o. van Wester Suikerraffinaderij 
 Totaal: ƒ 135.669,76 
 
 Passief: 
 1. schuld, wegens geleend geld (ƒ 50.000) t.b.v. Rotterdamse Hypotheekbank: ƒ 44.874.49 
 2. schuld, wegens geleend geld (ƒ 25.000) t.b.v. idem ƒ 17.240,75 
 3. schuld, t.b.v. Credietvereeniging Amsterdam, wegens lopende rekening courant ƒ 3.924,50 
 4. schuld, wegens geleend geld t.b.v. Haarlemsche Bankvereeniging: ƒ 17.948,57 
 5. schuld, wegens geleend geld t.b.v. Haarlemsche Bankvereeniging ƒ 20.000 
 6. Schulden wegens gedane leveranties of gedane werkzaamheden over 1886: kleermakers, wijn-

handelaars, slager, smid, boekhandelaar, schoenmaker, zilversmeden, apothekers, naaister, koffermaker, 
hoedenfabrikant, timmerlieden, banketbakker, kruidenier. 

 Totaal: ƒ 105.477,89 
 
 Blijft: ƒ 30.191,87, waarvan de helft aan de nalatenschap: ƒ 15.095,93 
 Af: begrafeniskosten: ƒ 389,92 
 Totaal: ƒ 14.706,01 
 
2308. inv. 6377: Slechts één stuk betreffende de memorie van successie van Stephanus de Clercq, gewoond 

hebbende te Rotterdam, in de Lombardsstraat W 8, nr. 143 en aldaar op den 12 July 1866 overleden. 
(geen volledig dossier, derhalve) 

 
 

Oud-rechterlijk Archief Sassenheim  
[Arch. nr. 3.03.08.163] 

 
 
2309. [inv.nr. 6, fol. 91]: 8 juni 1680.   Comp. Gijsbert van Campen, als benevens Hendrick van 

Heeten, voor dewelke hij de rato is caverende, door de heren schepenen van Haarlem gesteld tot curators 
over de boedel van Jan Jansz. Tinnemans, in zijn leven brouwer in de brouwerij Van de W, binnen de 
voors. stad Haarlem, vermogens acte van curatele dd. 4 april 1680, verklarende dat hij comparant 
benevens voorn. Hendrick van Heeten erfgenaam onder benefitie van inventaris is van de voorn. 
Tinnemans. Heeft in die kwaliteit verkocht en transporteert bij deze aan Anna Nijsa Huijgaerts, wed. van 
Pieter de Clercq, wonende te Haarlem, een sterk, wel betimmerd huis en erve, met barg, stalling, schuur 
en boomgaard, genaamd d’Oude Post, zijnde de vermaarde en neringrijke herberg, staande en gelegen aan 
de Herenweg, omtrent de Santsloot, in de ambacht van Sassenheim, belent ten zuidoosten de voors. 
Herenweg, ten zuidwesten en noordwesten de kinderen en erfgenamen van Willem Wolphertsz. 
Guldemont, en ten noordoosten Pieter Pietersz. van Zijl, met al het gene daarin en daarop aard- en 
nagelvast is, uitgezonderd de mis (=mest?), leggende op de werf en het hooi in de barg, mitsgaders het 
uithangbord, toebehorende Claes Jacobsz. Schoutendusis, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de 
jongste is van 14 jan. 1672. De comparant heeft de koopsom à 370 guldens in zuiveren en gerede geld 
ontvangen. 

 
2310. [inv.nr. 7, fol. 46vo]: 26 februari 1688.  Comp. Eletta van de Rijp, wed. en boedelhoudster 

van d’E. Jacob de Clercq, die een zoon en mede-erfgenaam was van Anna Nijsa Huijgaerts, in haar leven 
wed. van Pieter de Clercq, en uit dien hoofde bij scheiding op 25 februari dezes jaars 1688 voor Pieter 
Baes, notaris te Haarlem, tot het navolgende gerechtigd zijnde, verklaart te hebben verkocht en bij deze 
op te dragen aan Cornelis Willemsz. van Swil, een sterk, welbetimmerd huis en erve, met barg, stalling, 
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schuur en boomgaard, genaamd d’Oude Post. De comparante heeft de koopsom, groot 225 guldens, 
ontvangen. 
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Notarieel archief Utrecht 
 
 
2311. [ONA U22a3. 75; not. G. Houtman]: 25 nov. 1630.   Harman Eyll, koopman te Utrecht, 

machtigt Jacques de Clerck, koopman te Amsterdam, om met de weduwe van Francoys Harmanss te 
Amsterdam te accorderen over de prijs van een geleverd stuk gouden laken, aan Severyn Hack, koopman 
te Amsterdam, drie stukken laken te restitueren en om met Joris de Neeve, koopman te Amsterdam, tot 
een akkoord te komen over de koop en levering van wijn. 

 
2312. [ONA U021a021, akte 26; not. G. Vastert]: 19 febr. 1655.  Uitkoop door Abraham Ampe te 

Haarlem, van zijn zuster Margaretha Ampe, wed. Anthoni Verbeek, wonende aan de Volderbrugh te 
Utrecht, ter voldoening van aandeel in de nalatenschap van hun moeder Levina d' Clercq, in leven 
weduwe van Abraham Ampe. 

 
2313. [ONA U060a005, akte 80; not. C. van Doorn]: 5 mei 1665.  Mede-erven Lavina de Clercq, in 

leven wed. Abraham Ampe, te weten: Margrietgen Ampe, dochter, Jacob Verbeeck, koopman te Utrecht 
en gehuwd met Jacomina Ampe, dochter, mede als rechthebbenden van hun broer Abraham Ampe, 
machtigen Anthoni van der Hulst, koopman te Rouen, om f 180,- te innen van Philip Morissen te Parijs. 
Met verwijzing naar overdracht d.d. 28-12-1663 voor notaris G. Vastert 

 
2314. [ONA U229a3. 70; not. A. Hoevenaar]: 8 okt. 1762.  Codicil van Susanna de Clercq, wed. 

Francois de Haan, won. te Breukelen, zwak van lichaam te bedde liggende, doch haar verstand wel 
hebbende en gebruikende. Verklaart over een gedeelte van de door haar na te laten goederen te 
disponeren, doch daarbij confirmerende het mutuele testament door haar met haar overleden man op 11 
april 1748 verleden voor notaris Mr. Gerard Burghout te Amsterdam, voor zover dezelve bij deze niet 
wordt gecontradicteert en als nu verder disponerende uit kracht van het octrooi de comparante voor het 
Hof van deze Provincie op 10 mei 1749 verkregen, verklaart zij comparante te legateren aan: 

 - de WelEerw. Heer ….. [niet ingevuld] Aaltius, predikant alhier te Breukelen, de som van duizend 
guldens eens 

 - de drie kinderen van de gen. Heer Aaltius de somme van driehonderd gulden, of wel voor ieder van 
dezelve de som van honderd guldens eens 

 - haar tuinman Jacob Zeldenrijk en zijn huisvrouw, zo lang zij beiden leven, de som van driehonderd 
guldens jaarlijks en in geval een van hen beide komt te overlijden, dan komt het gehele legaat aan de 
langstlevende 

 - haar keukenmeid Marretje Helderman driehonderd guldens eens 
 - haar koetsier Barend Karsemijer tweeduizend guldens eens 
 - haar knecht Willem Mulder eveneens tweeduizend guldens eens 
 - haar dienstmeiden Marretje Veenman en Jannetje Holling en zulks aan ieder de som van vijftig guldens 

voor ieder jaar dat zij heden bij haar comparante zullen hebben gewoond; aanvang nemende in opzichte 
van Jannetje Holling met het jaar 1754 

 - Pietje de Jong haar schoonmaakster tweehonderd guldens jaarlijks, haar leven lang gedurende; mocht 
dezelve Pietje overlijden , dan komt het legaat toe aan Pietjes moeder haar leven lang gedurende 

 - Marriken van Berken, wed. Jurriaan de Graaff de som van vijftig guldens jaarlijks, haar leven lang 
 - de schoonmaakster Jannigje Hogerwoert honderd guldens jaarlijks, eveneens haar leven lang 
 - Manes Holling tweehonderd guldens jaarlijks, zijn leven lang 
 Echter in opzichte van haar comparantes domestieken met deze restrictie en bepaling dat dezelve op haar 

overlijden bij haar zullen moeten wonen. 
 Benoemt tot executeurs van haar testamente boedel en nalatenschap, mitsgaders tot directeurs van haar 

begrafenis, alsmede tot voogden over haar minderjarige erfgenamen of legetarissen: de heren Willem 
Feitama en Jacob de Clercq, won. te Amsterdam. Bij vooroverlijden van Willem Feitama committeert zij 
Willem Feitama junior en Jacob de Haan, zoon van Jacob de Haan, en bij vooroverlijden van Jacob de 
Clercq committeert zij Pieter de Clercq, alle won. te Amsterdam.  

 Aldus gepasseerd te Breukelen in presentie van de heren Claude Noortwijck en Laurens van Heijningen. 
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2315. [ONA U229a3. 71; not. A. Hoevenaar]: 8 okt. 1762. Comp. Susanna de Clercq, wed. Francois de Haan, 
won. te Breukelen, Betreft een Engelse vertaling van de aanstelling van Willem Feitama en Jacob de 
Clercq tot executeurs testamentair enz., inzake de door haar na te laten goederen in Engeland. 

 
2316. [ONA U229a3. 80; not. A. Hoevenaar]: 25 jan. 1763. Testament van Susanna de Clercq, wed. 

Francois de Haan, won. te huize Vroeglust in Breukelen. 
 
2317. [ONA U229a3. 118; not. A. Hoevenaar]: 31 aug. 1763.  Testament van Susanna de Clercq, wed. 

Francois de Haan, won. te Breukelen. N.B. In bijlage een kwitantie d.d. 3 maart 1766 van de testatrice 
voor de afrekening met de procureur Adrianus Hoevenaar. 

 
2318. [ONA U229a4. 16; not. A. Hoevenaar]: 6 maart 1764. Codicil Susanna de Clercq, wed. Francois 

de Haan, won. te Breukelen. Betreft schriftelijke toezegging om jaarlijks op 1 februari aan haar mans 
nicht Juliana Oortman, wed. Swittert van Doornen, haar leven lang, een bedrag van 81 gulden te betalen, 
alsook bevestiging legaat aan haar dienstmeid Jannetje Holling, die binnenkort gaat trouwen met haar 
koetsier Barend Karsemeijer. 

 
2319. [ONA U229a5. 20; not. A. Hoevenaar]: 17maart 1766. Codicil Susanna de Clercq, wed. Francois 

de Haan, won. te Breukelen. Betreft wijziging en toewijzing legaten, belasting van de erfportie van haar 
neef Abraham Fries met fideï-commis.  Met herroeping van de executeurs- en voogdbenoeming op 
zwager Willem Feitama. 

 
2320. [ONA U229a5. 189; not. A. Hoevenaar]: 23 okt. 1767. Akkoord tussen Susanna de Clercq, wed. 

Francois de Haan, als eigenares van zekere twee morgen en ruim 32 roeden zo boomgaard, teel- als 
weiland, gelegen noordwaarts de plaats genaamd Watervoor onder Breukelen enerzijds en Pieter Zegerse 
van Oostveen, eigenaar van zijn hofstede naast voornoemde gronden anderzijds. Bertreft het verleggen 
van een duiker, gelegen door het zandpad op de scheiding van het land van haar comparante, en wel meer 
zuidwaarts, nabij de poort en tegenover de stoep van de heer comparant ter andere zijde. Onderhoud zal 
evenwel blijven voor Susanna de Clercq, evenals de kosten voor het verleggen. Omgekeerd laat Van 
Oostveen, of een volgende eigenaar, aan Susanna de Clercq, of een volgende eigenaar,  het recht op en 
vrij gebruik van de duiker, teneinde de achterste vijver zo vaak te kunnen verversen als deze dat nodig 
mocht achten.   

 
2321. [ONA U229a5. 190; not. A. Hoevenaar]: 23 okt. 1767. Marritje Heldermans benoemt Jan Jacob 

Ostens, won. te Amsterdam, tot executeur van haar nalatenschap en tot voogd over de minderjarige 
erfgenamen. Indien de comparante ten huize van Susanna de Clercq, weduwe van Francois de Haan te 
Breukelen, komt te overlijden, zal het aan haar zijn de nagelaten goederen aan te wijzen en over te geven. 

 
2322. [ONA U229a7. 19; not. A. Hoevenaar]: 3 maart 1770. Testament van Susanna de Clercq, wed. 

Francois de Haan, won. te Breukelen, gezond van lichaam. Revoceert alle eerdere testamenten en 
codicillen.   
Legaten aan: 

 - Doopsgezinde gemeente te Amsterdam, vergadering houdende bij De Toren en ’t Lam: 3.000 guldens 
 - de kinderen van Sara Willink, wed. Abraham van den Bosch: 30.000 guldens 
 - de drie kinderen van predikant Hermannus Aaltius 1.500 guldens eens, ofwel 500 guldens elk 
 - Abraham Seldenrijk en bij diens vooroverlijden aan zijn weduwe: een personele obligatie, die zij 

testatrice te zijnen laste sprekende heeft, zo die bij haar overlijden nog niet afgelost is 
 - haar timmerman Jacob Seldenrijk: zo lang hij leeft 300 gulden jaarlijks, en bij zijn vooroverlijden aan 

diens weduwe hetzelfde bedrag, doch tot haar zoon de ouderdom van 18 jaar heeft bereikt; vanaf dan 200 
gulden jaarlijks 

 - haar keukenmeid Marretje Helderman jaarlijks 250 guldens, haar hele leven lang 
 - haar knecht Willem Mulder 2000 guldens eens 
 - haar koetsier Barend Karsemijer eveneens  2000  guldens eens 
 - aan Jannetje Holling, haar gewezen dienstmeid, nu getrouwd met haar koetsier Barend Karsemeijer,  de 

som van 50 guldens voor ieder jaar dat zij bij haar comparante heeft gewoond; aanvang nemende met het 
jaar 1754 

 - aan haar meid Jannetje Mulder, gesepareerde huisvrouw van Hendrik Brink, de somma van 200 gulden 
eens en daarboven nog 50 gulden voor ieder jaar dat zij bij haar testatrice woont 

 - haar schoonmaakster Pietje de Jong 100  guldens jaarlijks, haar leven lang gedurende 
 - de schoonmaakster Jannetje Hogerwoert 100  guldens jaarlijks, eveneens haar leven lang 
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 - Manes Holling 200 guldens jaarlijks, zijn leven lang, en bij zijn afsterven aan diens huisvrouw de som 
van 100 guldens jaarlijks 

 - aan andere dienstboden die nu of in het vervolg bij haar zullen wonen de som van 50 gulden voor elk 
jaar dat zij bij haar overlijden bij haar zullen hebben gewoond. 

 Voorts benoemt zij tot haar erfgenamen, elk voor 1/11e part: 
- de kinderen van haar zuster Cornelia de Clercq, bij Theodorus Fries 
- de kinderen van haar zuster Elisabeth de Clercq, bij Gerrit van Heyningen 
- haar zuster Janneke de Clercq, wed. Bartholomeus van Leuvening 
- de kinderen van haar zuster Christina de Clercq, bij David de Neufville 
- haar zuster Sara de Clercq, wed. Jan Stadnitski 
- de kinderen van haar broer Pieter de Clercq, verwekt bij Sara van Leuvening 
- haar broer Jacob de Clercq 
- de kinderen van haar zwager Gerrit de Haan, bij Maria Lastman 
- de kinderen van haar zwager Jacob de Haan, zwager, bij Anna van Gelder 
- haar schoonzuster Margaretha de Haan, gehuwd met Willem Feitama  
- de kinderen van haar zwager Abraham de Haan, bij Catharina van Hoek 
Tot slot benoemt zij haar broer Jacob de Clercq te Amsterdam, Willem Feitama junior en Claude 
Noortwyck tot executeurs van haar testament. 

 
2323. [ONA U229a7. 84; not. A. Hoevenaar]: 13 okt. 1770. Janneke de Clercq, wed. Bartholomeus 

van Leuveningh, benoemt Johannes Teyler tot mede-executeur van haar nalatenschap en tot voogd over 
haar eventueel nog minderjarige erfgenamen, tezamen met de reeds benoemde Jacob de Clercq en Pieter 
de Clercq te Amsterdam. Voor deze moeite bespreekt zij hem 2.000 gulden. 

 
2324. [ONA U229a10. 114; not. A. Hoevenaar]: 17 april 1775.   Op verzoek van Willem Feitama 

als executeur testamentair van wijlen Susanna de Clerq, wed. Francois de Haan, en in aanwezigheid van 
Abraham Fock en Willem Stinstra, zijn verzegeld in haar sterfhuis aldus: 

 - op de achterzolder: twee eiken kasten, twee kisten met linnen, een dito sluitmand en een grote kist 
 - op de voorkamer: een notenbomen kast 
 - op het portaal: een notenbomen kast en een vaste hangkast; de ene achterkamer boven bij de trap en op 

de achterkamer daar ter zijde een vaste kast 
 - in de beneden achterkamer een notenbomen kabinet, een spiegelkabinet en een ‘haire’ (?) koffer 
 - in de grote kamer een vaste kast in de hoek bij de glazen 
 - in de alkoof: een notenbomen kabinet 
 - verder het vertrek aldaar ter zijde, genaamd het comptoir 
 - en in de billiardkamer zeven kasten met boeken 
 Zijnde deze verzegeling gedaan met een cachet van de notaris in rode lak. 
 
2325. [ONA U229a10. 120; not. A. Hoevenaar]: 6 mei 1775. Op verzoek van Willem Feitama en 

Claude Noortwijck worden de hierboven genoemde kasten e.d. in het sterfhuis van Susanna de Clercq te 
Breukelen, genaamd Vroeglust, ontzegeld. 

 
2326. [ONA U229a10. 122; not. A. Hoevenaar]: 9 mei 1775.  Claude Noortwijck als mede-

executeur van het testament van wijlen Susanna de Clercq, wed. Francois de Haan, overl. 16 april 1775, 
machtigt Simon van Wisselingh, om namens hem comparant te verschijnen voor het gerecht van de stad 
Utrecht en aldaar in ‘de ziele’ van de comparant met ‘solemneele ede’ te verklaren de deugdelijkheid en 
oprechtheid van zekere memorie door de comparant ondertekend, aangaande de effecten door de 
genoemde overledene nagelaten, de impost op de collaterale successie of twinstigste penning in de 
Provincie van Utrecht verschuldigd. 

 
2327. [ONA U229a10. 132; not. A. Hoevenaar]: 8 juli 1775.  Comp. Willem Mulder, Barend 

Karssemeyer voor zichzelf en als in huwelijk hebbende Jannetje Holling, en dezelve Jannetje Holling, Jan 
Mes en Lena Pinssen van der Aa, echtelieden, Ryk Kooij, Cornelis Bogaart, Jelis Bogaart, Elisabeth van 
Seldenryk en Anna Sanders, alle dienstboden en bediendes dewelke op het overlijden van vrouwe 
Susanna de Clercq, wed. Francois de Haan te Breukelen bij haar hebben gewoond en in dienst geweest. 
En bekenden de comparanten ieder voor zich te ontvangen hebben uit handen van Jacob de Clercq, 
Willem Feitama junior en Claude Noortwyck, executeurs van het testament van de overledene, de hierna 
te melden sommen, in voldoening van hun respectieve legaten, aan hen besproken door de overledene in 
haar testamentaire dispositie d.d. 3 maart 1770 voor mij notaris, te weten: 

 - Willem Mulder: tweeduizend guldens  
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 - Barend Karssemeyer: tweeduizend guldens voor zichzelf en als in huwelijk hebbende Jannetje Holling 
(die in dienst is geweest sinds 1754): nog eens duizend gulden 

 - Jan Mes (als tuinman gewoond hebbende sinds augustus 1764) 550 gulden en nog eens als in huwelijk 
hebbende Lena Pinssen van der Aa, die zowel als meid en tuinvrouwe de overledene gediend heeft sinds 
mei 1765: 500 guldens 

 - Ryk Kooij, werkman sinds 1762: 650 guldens 
 - Cornelis Bogaart mede als werkman sinds maart 1764: 550 guldens 
 - Jelis Bogaart, ook als werkman, sinds maart 1771: 200 guldens 
 - Elisabeth van Seldenryk, als derde meid bij de overledene gewoond sinds mei 1769: 300 guldens 
 - Anna Sanders, keukenmeid sinds november 1774: 50 guldens. 
 Voorts zijn op dezelfde dag verschenen: de Weleerwaarde Heer Hermannus Aaltius, rustend predikant te 

Breukelen, in kwaliteit als gelaste van Johanna Cornelia Aaltius en Gerardus Aaltius, zijn meerderjarige 
kinderen, en bovendien nog als vader en voogd over zijn dochter Aletta Christina Aaltius, nabij de 25 jaar, 
een bedrag van vijftienhonderd, ofwel voor elk van de kinderen 500 guldens. 

 
2328. [ONA U229a11. 4; not. A. Hoevenaar]: 7 febr. 1776.  Comp. Laurens van Heyningen, 

won. te Utrecht, zijnde een der zes kinderen van Elisabeth de Clercq, verwekt in haar huwelijk met Gerrit 
van Heyningen, en derhalve voor een zestigste part erfgenaam van wijlen vrouwe Susanna de Clercq, 
wed. van Francois de Haan, vgl. haar testament van 3 maart 1770 ten overstaan van notaris A. Hoevenaar 
te Utrecht. De comparant machtigt zijn broer Adriaan van Heyningen, won. te Amsterdam, om uit zijn 
naam van de heren Jacob de Clercq, Willem Feitama en Claude Noortwijck in hun kwaliteit als executeurs 
van de boedel van de vermelde overledene, rekening en verantwoording te eisen en om met de mede-
erfgenamen te scheiden en zijn aandeel in ontvangst te nemen. 

 
2329. [ONA U247a19. 32; not. D.W. van Vloten]: 9 juli 1781.  Testament van Maria Hooft, 

weduwe van Gijsbert Antwerpen Verbrugge van Freyhoff, won. te Utrecht. Benoemt tot haar erfgenamen 
ondermeer de vier kinderen van Geertruid Margaretha Verbrugge, in huwelijk verwerkt bij Jacob de 
Clercq, te weten Cornelia de Clercq, gehuwd met Abraham Fock, Cecilia de Clercq, gehuwd met Willem 
Stinstra, Geertruyd Margaretha de Clercq, gehuwd met Isaac de Neufville van der Hoop en Pieter de 
Clercq Jacobsz, elk voor 1/14de part. Jacob de Clercq, Albert van Heyningen Cerritsz, Jan van der Vliet en 
Anthony Hartsen worden benoemd tot executeurs. 

 
2330. [NA, notaris J. Bredius]: 24 september 1811. Voorlopige acte van scheiding van de nalatenschap 

van Maria Hooft, douariere Gijsbert Antwerpen Verbrugge, overleden te Utrecht 20 februari 1811. 
 
2331. [NA, notaris P.A. van Schermbeek]: 1811.  Acte van scheiding van de nalatenschap van Maria 

Hooft, douariere Gijsbert Antwerpen Verbrugge. Tot de vaste goederen behoort o.a. een huis staande op 
de Herengracht te Amsterdam.  Erfgenamen zijn de kinderen van Pieter de Clercq Jacobsz. de Clercq en 
Agatha Stockelaar. 

 
2332. [NA, notaris N.F. Snel]: 19 augustus 1847.  Beschrijving van de nalatenschap Mr. Jan Brand 

van Langerak en Cabauw, overleden 24 juni 1847 te Geltschberg in Bohemen, gewoond hebbende op  de 
buitenplaats Kweekhoven te Breukelen St. Pieters.    Onder de 30 beschreven schilderijen bevinden zich 
ondermeer:  

     C. Kruseman, 'een heerenportret'  ƒ 250,= 
     Hodges, 'portret van een jongejuffrouw' ƒ 150,= 
     J. Geirnaert, 'jonge boerin'   ƒ 350,=   (duurste stuk) 
          miniaturen:  een dame met een toque   ƒ 15,= 
     jongedame met een masque  ƒ 15,= 
     jong meisje met een geel doek  ƒ 12,= 
 
2333. [NA, notaris J.H. van Schermbeek]: 14 december 1858.   Inventaris boedel Maria 

Charlotte Alexander, wed. Dr. Gijsbert de Clercq. 
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Archief Dorpsgerechten 
 
 
2334. [1911, fol. 130]: Amersfoort 8 april 1768.  Juffer Petronella Heuveling, wed. van Arend van 

der Meersch, voor de ene helft en als gemachtigde van haar zoon en dochter de Wel. Ed.e Hooggeleerde 
Heer Abraham Arend van der Meersch, professor theologie onder de remonstranten te Amsterdam en 
vrouwe Adriana van Limborch, echtelieden, en als gemachtigde van haar zoon en dochter de We. Ed. 
Heer en mr. Guilliam van der Meersch, advocaat voor de respectieve Hove van Justitie te ’s-Gravenhage 
en Adriana Gerarda van der Craght, echtelieden, en als gemachtigde van haar zoon de Eerwaarde Heer 
Pieter van der Meersch, bedienaar des Goddelijken Woord bij de remonstrantse gemeente binnen de stad 
Hoorn, alsook de juffrouwen Elisabeth en Theodora van der Meersch, meerderjarige jonge dochters, zich 
tezamen sterk makende en de rato caverende voor de heer Migael van der Meersch en Maria Jacomina 
Bosch, echtelieden, voor de wederhelft, transporteren (na coopcedulle d.d. 19 maart 1768) aan de heer 
Jacob de Klerk zeekere huijsinge, voorsien met verscheijde vertrekken, boven en benede kamers, groote 
saal en keuken, kelder en kleersolder, en andere gemakken, met een groote vrugtbare tuijn, met een 
tuijnhuijs daar in, de tuijn voorsien met exelente fruijtboomen, wijngaarden en wat dies meer is, zijnde 
daar bij een bleekvelt en plaats, hoender en duijvehok met andere commoditeijten, staande en gelegen in 
deese dorpe [=Soest], zijnde ’t erff omset met een vredinge en boomen, strekkende van ’t gemeene Pad 
tot aan de dorpsbrinken, daar ten oosten de erven van Cornelis Jacobse van Rijswijk en ten westen de 
gemeene steeg naast geland en gelegen sijn. Kooppenningen zijn 1.900 gulden; de 40ste penning is 
betaald op 5 april 1768. 

 
2335. [1912, fol. 22]: Amersfoort 24 april 1773.  Toon Thijmense van den Hoeve, als gemachtgide 

van de heer Jacob de Clercq (procuratie voor not. H. de Wolff jr. te Amsterdam, d.d. 20 jan. 1773), 
transporteert (na koopcedulle d.d. 14 dec. 1772) aan de heer Albertus Smit seekere huijsinge en tuijn, 
staande en gelegen in deese dorpe en Heerlijkheijd van ouds genaamt De Oude Pastorije100, strekkende 
van ’t gemeene pad tot aan de Dorpsbrinken. Kooppenningen zijn 675 gulden; de 40ste penning is betaald 
op 31 dec. 1772. 

 
 
 

Huisarchief ‘Boomrijk’ te Breukelen 
 
 
2336. [inv. nr. 1]: Stukken betreffende de verkoop en overdracht van het goed Boomrijk, 1660-1832 (4 

charters en 1 omslag), w.o.: 
 

- Cornelia Susanna van Tarelink en Margaretha Maria van Tarelink, echtgenote van Reinier Hendrik van 
Kuffeler, aan Cecilia de Clercq, wed. van Willem Stinstra, 1799. 

- Cecilia de Clercq, wed. Willem Stinstra, aan Gerard Adriaan van Overmeer en Anna Louisa Fischer, 
1810. 

 
2337. [inv. nr. 2]: Akten van belening door de heer van Nijenrode met 2½ morgen land, deel uitmakend 

van het goed Boomrijk, 1733-1799  (5 charters en 1 stuk), w.o.: 
 
 - Cecilia de Clercq, weduwe Willem Stinstra, na opdracht door Cornelia Susanna van Tarelink, 1799. 
 
2338. [inv. nr. 5]: Overeenkomst tussen Margaretha Maria van Tarelink en Cornelia de Clercq, wed. 

Willem Stinstra, over de scheidingssloot tussen de buitenplaatsen Klarenburg en Boomrijk, 1810. 
 
 
 

 
100 Deze buitenplaats te Soest werd later Middelwijk genoemd en is, met een nieuwe herenhuis, blijven bestaan tot in de twintigste 
eeuw. 
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Archief Baronie IJsselstein 
 

 
2339. [12. 59vo]: 2 juni 1731.  Catharina van Limburg, echtgenote van Laurens de Clercq, wordt 

beleend met 1½ morgen land in de banne van Overveen, onder Tetrode, die zij heeft geërfd van haar 
vader Abraham van Limburg.101 

 
 De hoogfurstelijke voogden van sijn hoogheyt des heere prince [Johan Willem Friso] van Orange en 

Nassau doen cond dat vermits de absentie van de heere stadhouder voor Adriaan Maas substituut griffier 
van de leenen en leenhoven van IJsselstein gekomen en gecompareert is Willem van Os als gemagtigde 
van de heer Laurens de Clercq in huwelijk hebbende juffrouw Catharina van Limburg eenige naargelaten 
dogter en erfgename sonder andere veel min mannelijk desendent van d’heer Abram van Limburg, 
volgens procuratie den 29 april 1731 tot Amsterdam gepasseert voor den notaris Hermanus de Wolff en 
seekere getuygen hier naar geregistreert en versoght den comparant vermits het overlijden van de voorn. 
Abram van Limburg dat de voorn. Catharina van Limburg verleyd en beleend mogte worden met sekere 
anderhalve morgen of vier maden lants gelegen onder de geregte van Tedroode buyten Haarlem, soo en 
indier voegen als de voorn. Abrahm van Limburg daarmede op den 16 februari 1724 verleyd en beleent is 
geworden, welck versouk leenmannen billijk agten. Soo ist dat wij behouden ons ende een yders goet regt 
verleyen en beleenen den voorgenoemde Catharina van Limburg mette boven geschreven anderhalve 
morgen off vier maden lants gelegen als vooren, te houdene van ons, onsen erven en nacomelinghen, 
heeren of vrouwen van IJsselstein, indertijt sijnde tot alsulken leen en regten als de voorn. heer Abram 
van Limburg en sijne voorsaten dat te houdene plagten, dat is tot een onversterflijken leen, te 
verheergewaden als ‘t verschijnt met een jaar huyr slants voorschreven, hiervan heeft de comparant in de 
name van sijn principaal en uyt crachte van voors. volmacht ons hult en manschap van trouw gedaan; 
hier waaren over en aan doen dit geschieden: Willem Stagge en Mr. Rijnhard van der Meulen onse 
beleenden mannen, gegeven binnen IJsselstein onder de leenregel op den 2 juni 1731 

  
 Heergewaat:  38.--.-- 
 Vermits versuym nog 38.--.-- 
  
2340. [12. 61]: 2 juni 1731.  Catharina van Limburg wordt geconstitueerd en geoctroyeerd om te 

mogen disponeren en testeren, hetzij voor schepenen, notaris en getuigen, of mannen van leen, van alle 
goederen die zij van de leenmannen van IJsselstein reeds heeft, of nog zou mogen verkrijgen, en dat ten 
behoeve van zodanige personen als haar goeddunken mag. 

 
 

 
101  Abraham van Limburg heeft dit leengoed in de banne van Overveen in 1724 gekocht van David Mattheus de Neufville (vgl. 
[12. 2] en procuratie voor notaris P. Schabaelje te Amsterdam, dd. 15 februari 1724). Catharina van Limburg heeft het in 1751 
verkocht aan Mr. David van Lennep (1721-1771), raad in de vroedschap van Haarlem (vgl. [13. 48vo]). 
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Regionaal Archief Alkmaar 
 
 
2341. [Oud-rechterlijk archief De Rijp, inv. nr. 6383. 216]: 6 juni 1762.  Pieter de Clercq, won. te 

Amsterdam en gehuwd met Maria Bruin, Jan Slot en Simon Beets als executeurs van het testament van 
Teunis Windig en voogden over Antoni en Maria Bruin kleinkinderen en erfgenamen van Teunis Windig 
bij legaat verkregen 12/48 deel, en als erfgenamen van hun broer Nicolaas Bruin voor de helft, en als 
enige nagelaten kinderen van Arend Bruin, te Amsterdam overleden, 2/48 deel van de erfenis van zijn 
zoon. Waarin nog genoemd worden de heren Cornelis Mol wonend te Wormer, Volkert de Vries te 
Amsterdam en Willem Messchert van Ingen wonend te Rotterdam tesamen voogden over Anthoni Bruin. 
Simon Beets voor hem zelf 10/48 en 14/48 deel:  

 1. de helft in een pakhuis en verdere huizinge met erf gebruikt tot een lijnbaan nr. 588, bezuiden het dorp. 
Belend met een slootje oost de Zuiderhaven zuid, de gemene Luijendijkspaden west en noord. Koopsom 
800 gld. 

 2. de helft in een huis en erf nr. 460 op de Meelsaksbuurt. Belend met de gemene straat oost en noord, 
Andries van der Werf west, Cornelis Luut zuid. 

 Volgens opdracht dd. 19 juli 1717 aan Windig en Eenhoorn en op 10 jan. 1733 voor de helft aan Beets 
strekt een pad van de Kralingbrug zuidaan tot de Zuiderhaven. Een ander van het slootje westaan 
benoorden het pakhuis langs tot het eerste pad. Met verwijzing naar het gebruik van het Luijendijkspad 
dd. 19-8-1752 in het resolutieboek van de Vroedschap. 

 
2342. [Oud-rechterlijk archief De Rijp, inv. nr. 6384. 32]: 31 jan. 1767, Tames Holling verkocht aan 

Pieter de Clerq, wonende te Amsterdam, een huis en pakhuis achter op de wal en erf nr. 54, aan de 
Regtestraat Noordsijde, beoosten de dam, belend met ten oosten Dirk Muis, ten westen Jan Oudman en 
ten noorden de vaarsloot. Koopsom 255,- 

 
2343. [Oud-rechterlijk archief De Rijp, inv. nr. 6387, blz. 117]: 18 okt. 1794.  Jan de Wit, met procu-

ratie van Pieter de Clerq, te Amsterdam gepasseerd dd. 9 okt. 1794 voor notaris Joannes Arnoldus Lette te 
Amsterdam, verkoopt aan Albert de Graaf een huis met erf nr. 54 gelegen aan de noordzijde van de 
Regtestraat beoosten de  Dam, belend met Pieter Fiers W. en Willem Bek jr. O. De koopsom is 150 
gulden. 

 
 

Gemeentearchief Arnhem 
 
 
2344. [NA 1453. 144;  notaris C.F. Troost]: 20 april 1865.   Inventaris nalatenschap van 

Matthias van Heukelom, in leven rentenier, gewoond hebbende te Arnhem, gehuwd geweest met Agatha 
de Clercq (huw. voorw. not. A. Lycklama, Leeuwarden, 4 mei 1821; test. C.F. Troost 24 februari 1862). 
Inventaris gedaan ten huize te Arnhem aan de Straatweg naar Velp, genaamd Landzicht. (Op den Zolder, 
Op de trap en overloop, In een bovenvoorkamer (westzijde), In een boven voorkamer (oostzijde), In een 
boven achterkamertje (oostzijde), In de suite beneden, In de beneden voorkamer (oostzijde), In de keuken 
en bijkeuken, In den tuin, In den kelder, Goud- en zilverwerk en pretiosa, Kleederen en lijftoebehooren, 
Bibliotheek) 

 Onder de eigendomsbewijzen en huurcontracten: 
 1) Afschrift eener acte, verleden voor not. Mr. Willem Hendrik Taay te Arnhem 1 febr. 1842, [...] waarbij 

jonkvrouwe Henderica Anna Scheltema en de heer Salomon Pieter Scheltema aan den overledenen heer 
Matthias van Heukelom hebben verkocht het buitenverblijf Landzigt genaamd [...], belendende 
oostwaarts aan het buitengoed van den heer van Ingen, en westwaarts het erf van P. van Zadelhoff en 
zijnde op den kadastrale legger van Arnhem aangewezen in sectie C onder de nrs. 621, 622 en 631, groot 
57 roeden, vijf ellen, zulk voor een prijs van 12.000 gulden. 

 2) Afschrift van koopacte van een belendend stuk land, gekocht van de heer Zadelhoff, dd. 4 december 
1852 
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 3) Afschrift van koopacte van een belendende huis en erve, met tuin en bouwland, gekocht van de 
erfgenamen van Willem van Zadelhoff, dd. 12 en 18 oktober 1855 (10.857 gulden). 

 
2345. [NA .....; notaris J.G. Troost]: 8 okt. 1875.  Testament Agatha de Clercq, weduwe Matthias 

van Heukelom. 
 

Gemeentearchief Enkhuizen 
 
 
2346. [NA, Notaris Jan Coninxvelt]: 20 september 1636.  Insinuatie ten verzoeke van Jacques de 

Clercq, koopman te Haarlem, aan de heer Bernard Ferreres, wonende te Enkhuizen. De Clercq zegt aan 
dat de heer Ferreres in de voorleden winter van hem Insinuant gecocht heeft een Tulpa Bolle (Ovida (?) 
genoemt) [...], geplant staende in de thuyn van Rogier Rogiersz buyten Haerlem, voor de somme van 400 
carolusguldens, maar dat hij deze nog niet heeft betaald, waarop Ferreres verzocht wordt dit alsnog te 
doen. Bij weigering zal de insinuant den voorn. Bolle, die nu drooch ende uytter aerde is, alsoo laeten 
leggen sonder die weder te planten, tot uwer risico, schade ende pericule, etc. 

 [N.B. Een film van deze Enkhuizer protocol is aanwezig in het Rijksarchief Noord-Holland; inv. nr. 946]. 
 
 

Gemeentearchief Franeker 
 
 
2347. [NA, notaris A.A. Land]: 8 mei 1880.  Scheiding nalatenschap Pieter de Clercq Gzn. († 

Franeker 13 november 1879). Te verdelen: ƒ 469.408,60.  Tot de onroerende goederen behoren: twee 
zathen te Sexbierum, een zathe te Tjum, een huis aan de Herengracht en twee huizen aan de Prinsengracht 
te Amsterdam. 

 
 

Rijksarchief Gelderland te Arnhem 
 
 
2348. [Archief succesies van memorie, kantoor Zutphen, inv.nr. ... (1849)]:  Memorie van successie 

van Gijsbert de Clercq, † 11 december 1849. 
 Genoemd worden als onroerende goederen: 
 1) een huis en erve, met tuin, staande en gelegen in de Lange Hofstraat te Zutphen, wijk C, nr. 192, 

kadastraal sectie F, nr. 3296 
 2) Een grafstede op de Stadsbegraafplaats te Zutphen, zijnde nr. 419, eerste klasse, afdeling der 

protestanten. 
 3) een zathe en landen met huis en schuur, Bommerdastate genaamd, gelegen onder Pingjum in 

Vriesland, groot 42 bunder, 82 roeden, dertig 3 el, bouw- en weiland, en daar in de Gemeente 
Wytmarsum, kadastraal bekend in sectie A, genaamd Pingjum, nr. 162, 163, 172, 173, 174, 175, 176, 179, 
tot en met 196 en 315 t/m 321. 

 
2349. [Archief succesies van memorie, kantoor Arnhem, inv.nr. 83 (1865)]:  Memorie van successie 

van Matthias van Heukelom, † 3 maart 1865 (uitvoerig dossier). Totale waarde nalatenschap: 164.197,28. 
 Genoemd worden ondemeer:  
 - een heerenhuis, genaamd Nieuw Landzigt, met erf, grond en tuin, staande en gelegen in de gemeente 

Arnhem, aan den straatweg naar Velp, kadastraal bekend in de gemeente Arnhem, Sectie C, nr. 2579 en 
2580, tezamen groot 1 bunder, 13 roeder, geschat op 40.000,- 

 - een heerenhuis genaamt Munteburg, met plaats, beek en aanbehoren, benevens eene stalling en een huis 
met erf en aanbehoren, te Leeuwarden, op Muntenburg of Wacke en aan den Nieuwen aanbij (?), 
kadastraal bekend in de gemeente Leeuwarden Sectie B, nrs. 838, 1802 en 1803, geschat op 10.000,- 

 [huwelijkscontract voor notaris A. Lyclama te Leeuwarden, 4 mei 1842; testament voor notaris Troost te 
Arnhem, 24 februari 1862]. 

 
2350. [Notarieel archief Heerde; notaris J.H. van Meurs]: 14 september 1848.  Evert van den 

Brink, landbouwer, wonende te Heerde, verklaart te hebben verkocht en draagt over in volle eigendom 
aan Caroline Charlotte Boissevain, weduwe van de heer Willem de Clercq, zonder beroep wonende te 
Amsterdam, alsmede voogdesse over en alzo voor en ten behoeve van haar minderjarige zoon Stephanus 
de Clercq, 1) voor een som van 4.800 gulden een boerenerf, staande en gelegen onder de buurt Hoorn, 
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gemeente Heerde, bestaande in een huis, bakhuis, schuur, schaapschot en hooiberg, tuin, bouw- en 
weiland, bekend op de kadastrale legger onder sectie A, nr. 240, groot vier bunders, 62 roeden, 65 ellen; 
nr. 241, groot 1 bunder, 34 roeden, 50 ellen; en nr. 243, groot 6 bunder, 18 roeden, 10 ellen, welke grond 
door de comparant verkoper is aangekocht van de gemeente Heerde blijkens acte op 21 oktober 1845 
voor de secretaris verleden, behoorlijk geregistreerd en overgeschreven ten kantore van hypotheken te 
Arnhem, den 29 november daarna volgende, deel 109, blad 125, nr. 56; zijnde de gebouwen door hemzelf 
gesticht. Comparant verkoper verklaart dat hem van de voorschreven goederen op 7 september 1846 
vrijdom van lasten was toegestaan; en 2) voor een som van 200 gulden twee stukken heidegrond, mede 
aldaar gelegen, bekend op de kadastrale legger onder sectie A, nr. 239, groot 8 bunder, 27 roeden, 60 
ellen en nr. 244, groot 6 bunders, 31 roeden, aangekocht van de gemeente Heerde, blijkens proces verbaal 
van veiling verleden voor ons notaris, 7 en 21 mei 1845, behoorlijk geregistreerd en overgeschreven ten 
kantore van hypotheken te Arnhem, den 8 augustus daaraanvolgend, deel 104, blad 175, nr. 26.  

 En is deze verkoop geschied onder de navolgende bedingen en voorwaarden: dat de betaling der 
voorschreven koopsommen, ten gezamenlijke bedragen van 5.000 gulden, zal geschieden den 22 februari 
1849, en zulks tegen behoorlijke kwitantie des verkopers, en voorts tegen bewijs dat op de percelen geen 
hypothecaire inschrijvingen zijn gevestigd, ofwel toestemming tot doorhaling der bestaande hypothecaire 
inschrijving, door de hypotheekhouder bij authentieke akte te verlenen, alsmede welke schulden blijven 
ten last en voor rekening van de verkoper. Zullende op de dien dag de goederen ook in eigen gebruik door 
de koper kunnen worden aanvaard en de baten te zijnen behoeven ingaan en beginnen te lopen, 
behoudende echter de verkoper het recht aan zich, volgens plaatselijk gebruik, .....(?) tweederde gedeelte 
van het bouwland met rogge te bezaaien, van welk gewas de koper de vierde part zal genieten; dat de 
lasten welke bestaan in de gewone grondlasten van af den 1 januari 1849 door de koper zullen worden 
gedragen en betaald, terwijl dezelve tot dien tijd toe door de verkoper zullen worden aangezuiverd. Dat 
onder deze verkoop is begrepen , al wat aard- en nagelvast is, zonder dat de verkoper iets uitzondert, of 
zich voorbehoudt. [...] 

 Is mede verschenen Johannes Dikkeschie, arbeider, wonende te Heerde, bij notaris bekend, in hoedanig-
heid van gemachtigde van vrouwe Caroline Charlotte Boissevain, wed. Willem de Clercq, ingevolge 
volmacht onder de hand getekend te Amsterdam, den 8 september 1848 [...] welke volmacht aan de 
minute dezes is vastgehecht; die verklaarde de voorschreven goederen voor en namens zijne lastgeefster, 
ten behoeve van haar genoemde minderjarige zoon in koop an te nemen, en welk op de voorwaarden in 
deze akte vermeld.  

  
 

Gemeentearchief Harlingen 
 
 
2351. [NA, notaris A.R. van Dalsen]: 27 juli 1782. Huwelijkse voorwaarden Pieter de Clercq en 

Isabella Stinstra. 
 
 

Oud Rechterlijk Archief Hillegom 
(in het Regionaal Archief Leiden) 

 
2352. [Inv.nr. 1 (Opdrachten en rentebrieven, 1656-1676), fol. 154]: 29 aug. 1665.   Trijntje Jansdr. 

weduwe van Jan Pietersz. van Slingelandt geadsisteert met Pieter Jansz. Poll is schuldig aen Sr. Pieter de 
Clerck, coopman van weetasch tot Haerlem een losrente van f 2, spruijtende uijt saecke van gelevert 
broot ende anders bij de voors. comparante ten huyse van Cornelis Coertsz. gehaelt ende bij de voorn. de 
Clerck renteheffer in desen de penningen opgeschoten. Kapitaal f 50.= Huis: belend ten zuidoosten 
Cornelis Coertsz., ten zuidwesten Gerrit Dircx Smith, ten noordwesten den Heerenwech en ten 
noordoosten Cornelis Coertsz. voornoemd. 
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Regionaal Archief Leiden 
 
 
2353. [ONA Leiden, inv.nr. 382, akte 52, not. Dirck Traudenius]: 12 juli 1661.  Frans de Schregel en 

Henrick Putmans, kooplieden alhier, als gestelde voogden van Joost Davidts, nagelaten nog minderjarige 
zoon van wijlen Pieter Davidts, in zijn leven mede koopman, gewonnen bij Catalina Crommeling, 
machtigen Leonard Pieters Koppenol, koopman te Amsterdam, specialijk om ten behoeve van de voorn. 
Joost Davidts, als legataris van Sara Davidts, zijn zal. moeie, wed. van Pieter de Clercq, overleden te 
Amsterdam, te lichten en te ontvangen alle zodanige meubelen, goederen, van goud, zilver, linnen en 
andere stoffen, als die Joost Davidtsz zijn gelegateerd, daarvan kwitantie te doen, etc.  

 
2354. [ONA Leiden, inv.nr. 480 (op datum), not. Jacob Jansz de Haes]: 11 sept. 1647. Codicil van 

Pieter de Ruysscher de oude, koopman binnen deze stad Leiden, op de Hooglandsche Kerkstraat, schuin 
over het weeshuis, wezende tamelijk gezond van lichaam, gaande en staande. Bespreekt en legateert aan 
Anna Niesgen Huijgers, zijn huisvrouws voordochter de som van 2000 guldens van 40 groten 't stuk, die 
hij comparant wil en begeert dat deze door zijn erfgenamen aan de voorn. Anna Niesgens of aan haar 
voogden zullen worden voldaan binnen drie maanden na zijn overlijden.  

 
2355. [ONA Leiden, inv.nr. 441, akte 95, not. K. Outerman]: 13 mei 1648.   Jan Hugaert, koopman 

te Haarlem, oom en deelvoogd van Anna Niesgen Huijgers, voordochter van Christina Cornelisdr, 
weduwe van zal. Pieter de Ruysscher, in zijn leven koopman van saaien binnen deze stad Leiden, bekende 
in zijn voorn. kwaliteit ontvangen te hebben van de kinderen en erfgenamen van Pieter de Ruysscher 
voorn. een som van 2000 guldens te 40 gr. 't stuk, die door de voorn. Pieter de Ruysscher waren 
besproken bij codicil d.d. 11 sept. 1647, voor not. Jacob Jansz de Haes.  

 
2356. [ONA Leiden, inv.nr. 442, akte 275 (29 folio's), not. K. Outerman]: 26 mei 1649.  Inventaris van 

de boedel en goederen van Pieter de Ruijsscher, in zijn leven koopman van saijen, overleden op 7 
november 1647 binnen Leiden. Erfgenamen: Jan de Ruysscher, Jan Hennebo, geh. met Jannetgen de 
Ruijsscher, Abraham van Casele, geh. met Jacquemijntgen de Ruijsscher, Gerrit Cloribus, geh. met 
Maycke de Ruijsscher, en als laatste de drie kinderen van Pieter de Ruysscher de jonge gewonnen bij 
Sebilla Vorstius, met namen Pieter, Jan en Cathelijntgen, waarover als voogden Pieter de Coninc en 
Pieter Jansz Moijaert. 

 De inventaris is opgedeeld in de volgende hoofdstukken:  
 A) Gereede penningen (totaal 1108.13.8 gulden),  
 B) Potpenningen,  
 C) Onroerende goederen: 1) een huis, erve en tuin in Leiden aan de oostzijde van de Nieuwe Hogelandse 

Kerkstraat, 'twelc de Hogelantsche Kercgraft pach te wesen', waarin hij heeft gewoond en is overleden, 
belent ten noorden aan Thobias Moyaert, koopman, ten zuiden Gersom Baelde, koopman, strekkende 
voor van de voors. Hogelantse Kerkstraat tot achter zo aan Cornelis Willemsz van Kerchem, kapitein, als 
aan Markus de Witte, voorts met een vrije eigen ruime gang en poort, uitgaande tot op de Middelweg. 
Staat te letten dat bij testament van de zal. Pieter de Ruysscher en Maycken Elias zijn huisvrouw, d.d. 15 
jan. 1643, Jan de Ruysscher hun zoon vrij staat om naar zijn believen te hebben en houden het voorn. 
huis, mits dat hij inbrengt in de nalatenschap een som van 11.500 gulden. Maar omdat het huis inmiddels 
is verbeterd moet dit bedrag worden verhoogd tot 12.000 gulden (verwijzing naar akte d.d. 23 okt. 1645 
voor not. Claes Verruijt); 2) Een wooning als huis, schuur, twee bargen, boomgaard, misgaders potingen 
en plantingen in het land daartoe behorende, door de overledene gekocht van de erfgenamen van Jan 
IJsnoutsz van der Nes, groot volgens de laatste waarbrief d.d. 13 maart 1627 10 morgen 2 hond 8 roeden, 
gelegen in het ambacht van Oegstgeest, omtrent de herberg van de Zwarte Olijphant 

 3) nog een stuk teelland in de ambacht van Oegstgeest, gekocht van burgemeesters en regeerders der stad 
Leiden, als superintendenten van de kapitelgoederen ten Hogelande binnen Leiden, daarvan de jongste 
waarbrief is gedateerd 29 april 1628 

 4) nog omtrent 8,5 honden teelland in de ambacht van Oegstgeest, door de overl. gekocht van Mr. Jacob 
van Bronchoven, burgemeester der stad Leiden 13 febr. 1637 

 5) stuk patrimoniaal teelland in Oegstgeest groot 329 roeden gekocht van jhr. Van Cuyl en de heer 
Geleyn Perduyn als man en voogd van jvr. Maria van Cuyl (28 febr. 1632) 

 6) nog een partij weil of hooiland groot 2 morgen 2 hond liggend over de Zandsloot in de ambacht van 
Oegstgeest, door de overl. gekocht van Daniel Symond, getr. met Marytgen IJsbrants (15 april 1639) 

 7) nog een stuk hooiland, groot omtrent 2 morgen 227 roeden liggende over prel(?) in de ambacht van 
Oegstgeest, gekocht van de erfgenamen van Mr. Gerardt Duyc (17 juli 1642). 



Overige archieven in Nederland 

- 441 - 

 Deze voorn. woning en partijen worden in huur gebruikt door Willem Cornelisz van Stakendijc, voor 626 
gulden in het jaar. 

 8) een ‘doode graf’ in de St. Pancraeskerk op het koor, getekend nr. 17 
 D) Uitvoerige opsomming van waren en koopmanschappen in het sterfhuis gevonden (stukken textiel) 
 E) Huisraad, inboedel en anders:  ‘In ’t voorhuijs’ (w.o. twee grote schilderijen met bijbelse 

voorstellingen, een wereldkaart, een preekstoel, linnenpers, ijzeren balans, vogelkooi, eiken tafel en 
toonbank 'dat Angniesgen seyt bij den overleedene voor haer gecocht te sijn', twee spaanse en twee eiken 
matten stoelen), in het 'Sijdelkamertgen' (o.a. bed met de peuluw met wit linnen bekleed, een schilderij 
van Koning David, twee schilderijtjes met vergulde lijsten en een achtkante spiegel met ebbehouten lijst, 
een trektafel), In de Voorbenedenkamer (o.a. bed met peuluw, een schilderij van Elias voor de 
schoorsteen, een landschap bezijden de schoorsteen, vierkante spiegel met ebbenlijst, stuk schilderij 
zijnde Abrahams offerande, een schilderij van Beliam, een pruimenboomhouten zetelstoel, twee spaanse 
stoelen, een trektafel), In de galderije (o.a. twee schilderen zijnde landschappen), In de achter-
benedenkamer (o.a. bed met peuluw, een schilderij bezijden de bedsteede, gedaan door Vinckboons, een 
spiegel met ebbenhouten lijst, een schilderij van Maria Magdalena door Geldorp, een schilderij van 
Paulus, een landschap voor de schoorsteen, door Hondecoeter, een trektafel, diverse stoelen), In de 
Somerkeuken (allerlei kookgerei), ‘Int saeltgen aen de thuijn ende in de stal’, ‘Int achterhuijs’ (o.a. een 
ledikantje, een eiken slaapbank, een eiken zitbank, een eiken tafel, vijf printgen, een bed met peuluw), In 
de schuur (provisie van turf en brandhout), Op de plaats, In de gang, In de keuken (o.a. schilderij van 
Juda, schilderij van thuis van Betlehem, een schilder van Abraham en Agar, een comptoirtafel), ‘Opt 
meyssens camertgen’ (o.a. bed met peuluw, spiegeltje met ebben lijst), ‘Opt comptoir’ (o.a. Een bank met 
oude schrijfboeken, een zitbank, een grote en kleine strere(?) balans met koperen bekkens, bed met 
peuluw), ‘Opt afftercamertgen’ (o.a. een preekstoel, een spiegel, twee schilderijen ‘sijnde tronijen’, drie 
schilderijen ‘sijnde scheepvaerten’, een ‘glase schilderije’, een kast met ebbenhout ingelegd, noch een 
kastje naast de bedstee), Opt ‘maertgens camerken’ (o.a. bed met peuluw), Op de achterzolder, 
‘Leesboucken’ (diverse bijbels, concordanties van Twisck, martelaarsboek, Flavius Josephus, protocol 
van Embden, protocol van Leeuwarden), Tinnewerk, ‘Lijwaet’, ‘Vuijl lijwaet’,  

 F) ‘Huisraet en imboedel op de wooning’ (o.a. Spaanse stoelen, spiegel, zes printen, schilderij voor de 
schoorsteen, een uurwerk dat Jan Hennebo verklaart van de overledene gekocht te hebben, een trektafel 
met een comptoirkleed, een slaapbank, een hengel, een kaart van de graven van Holland, een kast met wat 
aardewerk en glaswerk, een paardenwagen met tuigen),  

 G) Goederen na de verdelingen ten sterfhuis bevonden,  
 H) ‘Inneschulden getrocken uijt seker register in folio gebonden in hoorn parquement ongetijteleert’ (o.a. 

Pieter de Clercq ‘staet schuldich op folio 16’ fl. 631.13.4 gulden; de wed. Jan Staets fl. 39,-),  
 I) Rentebrief,  
 J) Loting van de wollen en linnen klederen van zal. Pieter de Ruysschere tussen Jan de Ruysscher voor de 

ene helft en de voogden van de kinderen Pieter de Ruysscher de jonge voor de andere helft,  
 K) Schulden en lasten des boedels (o.a. ‘Stijntgen Cornelis de weduwe van den overledene comt uijt 

crachte van de houwelicxe voorwaerden [...] gemaect, de somme van 10.000 guldens, doch alsoo de selve 
somme vermindert moet sijn met 300 gulden de erfgenamen van zal. Pieter de Ruysschere aan haere 
pretentien ten laste van de weduwe toegestaen blijft 9700 gulden’; ‘Angniesgen Huijgaerts hare dochter 
comt over een legaat bij den overleedene haer gemaect de somme van 2000 guldens’; ‘de gemeente der 
mennonijten daer de overleedene in gemeenschap binnen deser stede heeft gewandelt is bij den 
overleedne gelegateert de somme van 1000 gulden’; ‘aen de gemeene huusarmen 250 guldens’; ‘de 
diaconie van de Walsche gemeente ten behoeve van haar armen 250 guldens.’) 

 
2357. [ONA Leiden, inv.nr. 835, not. Jan Gerritsz. van Outshoorn, nr. 98]: 27 april 1649. Summiere staat 

van hetgeen ten sterfhuis van Sara Davidts, weduwe van Pieter de Clercq bevonden is, welke Sara 
Davidts gisteren ten huize van Cornelis Cornelisz Groen, wonende op de Oude Rijn, dezer wereld is 
overleden. 

 Gemaakt en op schrift gesteld op verzoek van Sr. Nicolaes Davidts, koopman, en gestelt in guldens van 
40 groten 't stuk, stuivers en penningen. 

 
 Gereed geld: 
 60 rijksdaalders 150.0.0 
 2,5 a 8.10.0  21.5.0 
 Welke penningen gegeven zijn in handen van Francijntgen Davidts, dr. van Sara Abrahams, die gehouden 

blijft daarvan te responderen. 
 
 Een geverfd  tresoortgen, daarin enig goed, zijnde door mij notaris toegezegeld 
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 Een slaapbank 
 Een grote groene 'kleerken', volgepakt met diverse goederen, ook toegezegeld 
 Een besloten 'seteltgen' 
 Een 'parsgen' 
 Twee bedden met 'peuluwen' 
 Twaalf oorkussens 
 nog twee kleine oorkussentjes 
 Een beddenpan 
 Een koffer met verscheidene goederen gepakt 
 Een witte met een blauwe deken 
 Een beddenkleed 
 Zes groene zitkussens, daarvan drie met het lijk naar Amsterdam zijn meegenomen 
 Zeven stoelen 
 Vijf stoven 
 Een ijzerpotje 
 Een tinnen fles 
 Een visketeltje 
 Twee tinnen waterpotten, in een oude kleermand 
 Een geverfd tafeltje met enige ander rommel 
 
 Staat te weten dat Cornelis Groen drie gulden over vier schuldig is en dat nog twee slaaplakens onder zijn 

vrouw berusten, alsook dat haar negentien weken huishuur rest, zonder meer, gelijk deszelfs Cornelis 
Groens huisvrouw mij notaris verklaarde 

 
 Aldus gedaan binnen Leiden ten sterfhuize, alsvoren zijnde de voors. gespecificeerde goederen op zeker 

achterkamertje bijeen gesteld, welk kamertje mede door mij notaris in aanwezigheid van getuigen is 
toegezegeld. Getuigen: Franchois Davidts, medekoopman, en Jan van Walwijck, schrijver. 

 
 

Archief Hoogheemraadschap Rijnland te Leiden 
 
 
2358. [OAR 10160 / 972]: 13 april 1706.  Regest: verkoop van lijfrente van £ 200 op het leven van de 

18-jarige Cornelia de Clercq, dochter van Cornelia Block, aan Pieter de Clercq, voor £ 2000. 
 Afm.: 55,5 x 35 cm. Zegel: rode was, uithangend, dubbele staart, ogief, beschadigd; fiscaalzegel (48 

stuivers).  
 Gecanceleerd. 
 
2359. [OAR 10144 / 973]: 13 april 1706.  Idem, van £ 160 op het leven van de 17-jarige Anna de 

Clercq, dochter van Cornelia Block, aan Pieter de Clercq, voor £ 1600. 
 Afm.: 55 x 35 cm. Zegel: rode was, uithangend, ontbreekt; fiscaalzegel (48 stuivers).  
 Gecanceleerd. 
 
2360. [OAR 10170 /974]: 13 april 1706.  Idem, van £ 200 op het leven van de 15-jarige Elisabeth de 

Clercq, dochter van Cornelia Block, aan Pieter de Clercq, voor £ 2000. 
 Afm.: 55,5 x 34,5 cm. Zegel: rode was, uithangend, ontbreekt; fiscaalzegel (48 stuivers). 
 Gecanceleerd. 
 

2361. [OAR: HRL, reg. vergun. nr. 251, fol. 34ro]: 15 augustus 1746. Vergunning aan Christina de 
Clercq, wed. David de Neufville, om een dam in het Spaarne te leggen om haar kelder te repareren. (Zij 
had juist de buitenplaats Garenrust aangeschaft, met een gebouw aan het water en tuinen, ten noorden van 
de Lustenburgerlaan en ten westen van de buitenplaats De Leystar.) 

 
 

Gemeentearchief Schiedam 
 
 
2362. [NA, notaris M. Kouwenhove; NA 524, fol. 130vo]: 11 aug. 1649. Lucas de Clercq, gehuwd met 

Adriana Keijsers, zijnde zoons kind en mede erfgenaam van Cornelis Adriaensz. Keijser constitueert 
Maerten Couwenhove notaris en procureur alhier om te innen van de erfgenamen van Cornelis Cornelisz., 
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in leven wonende op Pernis, de somme van f 75 aan hem comparant in de voorn. kwaliteit van Dirckgen 
Foppen wonende op Pernis (waarvoor de voorn. Cornelis Cornelisz. zich nevens Theunis Lourisz. borg 
had gesteld), nog deugdelijk toekomt volgens de obligatie verleden in dato 3 maart 1620. 

 
2363. [NA, notaris M. Kouwenhove; NA 759, blz. 1315]: 27 augustus 1657. Jacob Jansz Moens was 

getrouwd geweest met Trijntje Keysers; beide zijn inmiddels overleden; voogden over de nagelaten 
weeskinderen zijn Johan van Hoeck en mr. Adriaen Slingelandt, chirurgijn te Schiedam. De erfgenamen 
van Lucas de Clercq, alsook Jacob Elias, die met Lucas' weduwe Adriaentgen Keysers hertrouwd is, 
hebben van Trijntje Keysers een zekere som te vorderen.  Om deze te voldoen, hebben zij comparanten 
mondelinge last gegeven, om zekere huis en erve, staande in de Houthuijn, en nog een huis, staande in de 
Sevenhuissteeg binnen Rotterdam, te verkopen. 

 
 

Regionaal Archief Tilburg 
 
 Archief van de Schepenbank van Geertruidenberg, 1554 – 1811 (toegang 2605) 
 
  Inv.nr. 18: ‘Register van giften, schuldbrieven, procuraties en andere akten’, 4 mei 1601 - 31 juli 

1606. 
 
2364.  [R 18, fol. 119v]: 11 nov. 1604.  Akte van machtiging door Dierck van Arnhem, facteur vande 

Rynsche wijnen te Dordrecht, als gemachtigde van Hercules van Hembijse, koopman van wijnen te 
Middelburg, van Willem Cornelisz. Noorderwiel, procureur te Geertruidenberg, om van mr. Daniel van 
der Straten, pestmeester, 3 ponden 8 schellingen 9 groten vlaams te vorderen vanwege de koop van een 
half okshoofd franse wijn. 

 
2365.  [R 18, fol. 145v]: 9 mei 1605. Akte van borgtocht door Cornelis Coomans, convooimeester te 

Geertruidenberg, voor Dierck van Arnhem, als gemachtigde van Hercules van Imbiesen, wijnkoopman te 
Middelburg, ten behoeve van mr. Daniel van der Straten, en de borgemeesters of thesaurier te 
Geertruidenberg, voor de lichting van 3 ponden en 8 schellingen negen groten vlaams, voortvloeiend uit 
een sententie d.d. 18 januari l.l. 

 
2366.  [R. 18, fol. 148r]: 7 juni 1605. Akte van consignatie door mr. Daniel van der Straten onder Willem 

van Donghen, schepen te Geertruidenberg, van 3 ponden, 8 schellingen en 9 groten vlaams, ten behoeve 
van Hercules van Imbiese, in zijn leven koopman van wijnen te Middelburg, voortvloeiend uit een vonnis 
d.d. 18 januari l.l. 

 
 
2367. [Notaris H.A.A. Wenning, NA 304. 14 en 17]: 24 en 31 oktober 1849. Akten van provisionele 

en definitieve verkoop ten verzoeke van Willem Bernard Barbe, kaarden-fabrikant te Tilburg, voor 
zichzelf en als gemachtigde van Christiaan Hermanus de Vos, reder, van Jan Christiaan Barbe, beiden te 
Amsterdam en van Matthijs Westendorp, commissionair te Rheede, van een herenhuis, fabriek, schuur, 
bergplaatsen, tuin en erf, gelegen in de wijk heuvel, sectie L nrs 1313, 1314 en 1315 aan Franciscus 
Aloysius Swagemakers, oliefabrikant te Tilburg, voor fl 4.910,-. 

 N.B. met bijlagen. 
 
 

Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen 
 
 
2368. [Notarieel Archief Breukelen; notaris P.A. Voigt]: 17 mei 1808. Testament Cecilia de Clercq, 

weduwe Willem Stinstra; Testatrice verklaart dat haar vermogen tussen ƒ 50.000 en ƒ 100.000 bedraagt. 
(geregistreerd te Maarssen, 30 mei 1820). 

 
2369. [Transportregisters Gerecht Loenen-Kronenburg, inv.nr. 920. 135vo]: 1795.  Procuratie voor 

not. W. van Homrigh te Amsterdam, door de erfgenamen van IJsbrandt Kieft Balde bij Nicola Geertrui 
Smissaert, die het vruchtgebruik had maar nu ook overleden is, op Jan Kleinenbreugel te Loenen, om een 
aantal goederen aldaar te transporteren, volgens de koopvoorwaarden bij veiling op 17 oktober 1795; o.a. 
aan vrouwe Cornelia de Clercq, wed. Jan van Eeghen, een hofstede, vanouds genaamd Limburg, nu 
Beekenhoff, in het dorp Loenen ‘omtrent de koornmolen’, groot 1 morgen – belast met een thins ten 
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behoeve van de heer van Nijenrode – en een erf met koepel, twee steigers en schuitenhuis, aan de Vecht, 
aan het Moolenendt, tegenover de hofstede, voor fl. 12.600,- 

 N.B. De overdracht zelf is vreemd genoeg niet ingeschreven; wel andere akten betreffende deze 
nalatenschap. 

 
 
2370. [DTB-registers Weesp, 1627-1824, inv.nr. 84, fol. 127v]: 1731. 'Op heeden den 16 Junij 1731 

sijn in den Huwelijken Staat bevestigt Hendrik Jan Willink, jongman, met Susanna de Clercq, 
jongedochter, beijde woonende tot Amsterdam; actum Weespercarspel, datum ut supra. Presentibus de 
Heeren Cornelis Schouten, schout, Olivier Schaak en Jacob Reijnst, scheepenen van Weespercarspel. 

 In kennisse van mij secretaris B.V. Heumen.' 
 
2371. [DTB-registers Weesp, 1627-1824, inv.nr. 84, fol. 145v]: 1741.  'Op heeden den 25en April 1741 

zijn in den Huwelijken Staat bevestigt Francois de Haan, weduwnaar Christina Reessen, met Susanna de 
Clercq, weduwe Hendrik Willink, beijde woonende te Amsterdam; actum aan de westsijde van 't Geijn in 
Weespercarspel, datum ut supra. Presentibus de Heeren Mr. Job de Wildt, president, Willem de Wit, 
Pieter Roeloffse Oostwaert, en Willem Jansz de Lange, schepenen van Weespercarspel. 

 In kennisse van mij secretaris B.V. Heumen.' 
 
 

Gemeentearchief Velsen 
 
 
2372. [ORA 959, folio 127]: 15 november 1625.  Abraham Ampe koopt van de erfgenamen van 

Pieter van Dael een deel van een naamloze hofstede in de banne van Velsen. Uit de akte blijkt dat hij van 
dezelfde erfgenamen reeds eerder het andere deel van de hofstede had gekocht. De oppervlakte van het 
geheel is 62 hond en 46 roeden (= 89.118 m2). 

 
2373. [ORA 960, folio 33vo]: 25 mei 1634.  Beschrijving van de verschillende authorisaties die door 

Levina de Clercq, weduwe van Abraham Ampe, e.a. aan de schout en schepenen van Velsen is getoond, 
nodig voor onderstaand transport. 

  
2374. [ORA 960, fol. 33vo-34ro]: 25 mei 1634.  Verkoop door de erven van Abraham Ampe van 

diens nagelaten hofstede in de banne van Velsen, aan Hendrick Reynst. 
 
 Wij Jan Luijtsz Groen, schout, Adrijan Claesz ende Symon Cornelisz Lans, schepenen inde banne van 

Velsen, oirconden ende kennen dat voor ons op huijden compareerden d’eerbaere Levijntge de Klerck, 
naegelaten weduwe van za: Abraham Ampe, in sijn leven coopman binnen Haerlem, geassisteert bij D: 
Michiel Slagregen, haer gecooren vooght in desen voor d’eene helft, mitsgaders de voornoemde Michiel 
Slagregen als last en procuratie hebbende van Anthony Verbeeck laekenkooper tot Uijtrecht getrouwt 
hebbende Margriete Ampe den dogter van voornoemde Abraham Ampe, gepasseert voor Wolphert Waele 
(?) de Croon, openbaer notaris aldaer ende seekere getuygen den 10en januari 1634 ende nog de voors. 
Levyntgen de Clercq ten overstaen als vooren ende Jacop Pietersz de Wael, bleijcker, als beneffens de 
voornoemde Anthony Verbeeck by den Edelen Heeren schepenen der voors. stadt Haerlem gestelt ende 
gecommitteert tot voogden en voogdesse over de onmondige kinderen ende erffgenamen van de voors. 
Abraham Ampe als blijkt bij acte van den 26en april 1634 daerbij de voors. heere schepenen voor soo 
veele d’onmondige kinderen aengaet overmits de weeskamer bij testamente van de voornoemde Ampe is 
geexcluseert dese vercoopinge oock hebben geratificeert ende geapprobeert, gelijck de geregte van 
Velsen meede hebben gedaen, ende ons Schout ende schepenen alles is verthoont, voor d’ander helft. 
Ende bekende in dier qualite gesamentlijk vercoft ende tot eenen vrijen eijgen opgedragen t’hebben, 
vercoopen ende overdragen mitsdesen den E. heere Heyndrick Reijnst, out schepen der stadt 
Amstelredamme102, Eerst een schoone wel gelegen hoffsteede met een groot wel betimmert huijs, een 
groote verwulffte kelder met een bovenhuijs, insgelicx eene schoon beplanten boomgaert ende voorts 
beplant met ijp, abeelen, elst ende willigen, int geheel groot wesende 11 morgen, 262 roeden rijnlantse 
maeten, doch bij de schoop (?) sonder maet, soo groot en cleijn deselve gestaen ende gelegen is inden 

 
102 Hendrick Reynst (1583-1648) was Kassier van de Wisselbank 1616, Overman der Handboogdoelen 1626, Kapitein der Burgerij 
1626, Raad van Amsterdam 1626-1648, schepen 1627 en bewindhebber der Oost-Indische Compagnie 1636. Met zijn vrouw 
Elisabeth Princen woonde hij op de Keizersgracht. Na aanschaf van de buitenplaats van Abraham Ampe liet hij er nieuwe, modieuze 
tuinen aanleggen en noemde het ‘Duin en Berg’. Tot 1732 is de plaats in het bezit van de familie Reynst gebleven. Het bestaat nog 
altijd, met een herenhuis uit het begin van deze eeuw, en heet nu ‘Duin en Kruidberg’. 
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voors. banne van Velsen, agter de Zantpoort met sulcke toe eijgeningen van tgunt der aert en nagelvast 
is, mitsgaders droege heyningen ende andersints eenen gelijck ende in sulcke voegen als de voors. Ampe 
de voors. huijsinge ende hoffsteede toebehoort heeft ende hem vercoft ende opgedraegen is bij Baertram 
Pietersz van Dael die deselve was aengecomen van Maeyken de Grijse syn moeder, volgende de twee 
respective opdragt brieven daer van wesen de cooper overgelevert daernaer hij hem voorts sal hebben te 
reguleeren, belent ende belegen hebbende ten oosten de kerckwech ten suijden Mr. Jacob Ghoveldijck (?) 
tot Hoorn, met den erffgenamen van Jacob Jansz Schuijt gesamentlijcken, ten westen den wildernisse van 
Brederode ende ten noorden Augustijn van Winterswijck, al vrij uytgesondert (?) lasten ter werelt anders 
dan alleenlyck met sijn dijck dair weg. wateringe sluijst ... ende ordinaris werckweech .... ende overweeg, 
mitsgaders ende noch weg van drye stucken lants die agter dit stuck leggen ende desen cooper sal moeten 
gedoogen sulcke lant nu ende altijts gehadt heeft ende alsnoch subject soude mogen wesen, en de bueren 
(?) ende .... daer aen belenten (?), die voorts sulck in alle tgijne ende met soodanyge verdere vrij en 
onvrijheyd van servituijr actien ende geregticheijden als ‘t voors. lant den voors. Abraham Ampe za: 
toebehoort heeft ende hem vercoft ende opgedraegen is, bij Pieter Adryaens Verbeeck, out burgermeester 
der stadt Haerlem, cum suis meede erfgenaem van wijlen Geertruit Adriaens van Hoorn, volgende den 
besegelde brieve ofte copye autentique van dien gepasseert voor schout ende schepenen van Velsen, 
voorts die men den cooper overgelevert heeft omme hem daer nae te moegen reguleeren, dat meede den 
voors. cooper sal volgen seventien jaeren pacht van de duijn die den voors. Abraham Ampe met Cornelis 
Garbrants Borst tesamen in pachte genomen hebben op den selven voet ende conditie mits daer en boven 
dragende de oncosten bij den voors. Ampe op ‘t vercrijgen van de voors. pachte gedaen van welcke 
voors. vercoopinge en opdrachte bij comparant in qualite als voors. bij handen van de voornoemde 
Henyrick Reynst, bekende ten volle voldaen ende betaelt te sijn den lesten penninck metten eersten, 
belovende daer omme inde voors. qualiteyt de voors. hoffsteede ende landen te vrijen ende ..... als men in 
den voors. banne schuldig is te doen, daeronder verbindende .... de voors. Levyntgen de Clercq alle haere 
goederen, ende de voorn. Michiel Slagregen ende Jacob Pietersz de Wael de goederen van de voors. 
kinderen ende erffgenamen van Abraham Ampe, stellende ende submitterende deselve tot bedwanck van 
alle regt ende regten alles sonder arch ofte list ende ten goede trouwe [...]  

 N.B. Totale oppervlakte van de grond was in 1631 103.376 m2 
 
2375. [ORA 961, folio 54vo]: 1 oktober 1647.  Hans Heynderick (maar in deze akte genoemd 

Hans Heijderwyck), bleycker woonende in den banne van Velsen is schuldig aen Lucas Verbeeck ende 
Lucas de Clerck de somma van 600 gulden. Hans Heiderwijck verbindt ende stelt tot hijpothecque sijne 
bleijckerije soo huijsinge gereetschappen tot de bleijckerije behoorende ende lande daeraen behoorende 
groot tesamen omtrent 9 morgen 3 hondt 16 roeden. Belent ten westen en ten noorden de Wildernisse 
(duinen) van Brederode en aent oosten schepen Reijnst, Pieter Adamse, Jacop Schuijt ende Burgemeester 
Loo, ten zuijden de Wildernisse. 

 
 

Regionaal Archief Zutphen 
 
 
 Notaris Dirk Evekink 
 
2376. [NA Zutphen, inv.nr. 25, akte 154 +155]: 21 mei 1840.  Testament van Dr. Gijsbert de Clercq en 

dat van Maria Charlotte Alexander. 
 
2377. [NA Zutphen, inv.nr. 25, akte 377]: 14 april 1842.   Gijsbert de Clercq, obligatie en 

hypotheek, betreft erve en goed "Groot Helbergen" te Brummen. 
 
2378. [NA Zutphen, inv.nr. 26, akte 741]: 11 sept. 1845.  Koop en verkoop betr. huis in Lange 

Hofstraat te Zutphen tussen Gijsbert de Clercq en Dirk Waanderinus Voortman. 
 
2379. [NA Zutphen, inv.nr. 27, akte 1143]: 10 jan. 1850.  Inventaris van nalatenschap Gijsbert de 

Clercq, voor wed. Maria Charlotte Alexander en hun kinderen. 
 
2380. [NA Zutphen, inv.nr. 27, akte 1161]: 20 febr. 1850.  Eerste veiling van inzetting van onroerend 

goed (ingesloten bij akte nr. 1166) uit de nalatenschap van Gijsbert de Clercq 
 
2381. [NA Zutphen, inv.nr. 27, akte 1166]: 6 maart 1850.  Tweede veiling van onroerend goed uit de 

nalatenschap van Gijsbert de Clercq; betreft huis, erf en tuin aan de Lange Hofstraat te Zutphen. 
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2382. [NA Zutphen, inv.nr. 28, akte 1374]: 30 juni 1851.  Inventaris van de roerende goederen van 

de nalatenschap van Gijsbert de Clercq, overleden 11 juni 1851 te Zutphen. 
 
2383. [NA Zutphen, inv.nr. 28, akte 1391]: 19 juli 1851.  Testament Jacoba Frederica Ising, wed. 

Gijsbert de Clercq. 
 
 
Derk Nijman, archiefnummer 349, inventarisnummer 301, aktenummer 891 (7 mei 1860) > Pieter de Clercq, 

verkoop onroerende goederen, uit nalatenschap van Jacoba Frederica Ising, weduwe van Gijsbert de 
Clercq 
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Guildhall Library - Londen 
 
 
2384. [Ms. ……, na folio 45vo]: Ledenlijst van de Nederlandse gemeente te Londen, sept. 1574. 
 
 pag. 3: Joos de Clerck, jonkman (6 sh.) 
   Herry Voets, jonckman (6 sh.) 
   Sanders de Vos   wonen gedrieën ‘tot Hans Hofstats’103. 
    
 

Prerogative Court of Canterbury - National Archives 104 
 
 
2385. [PROB 11/63]: 19/22 jan. 1579.  Testament van Josse de Clerck fs. Martin. 
 
 Translated out of Duche 
 This ninetenth daye of the month of Januarye, in the year of our Lorde Jesus Christe 1578 [sic, oude stijl], 

accordinge to the computation of this Realme of Englande, Josse de Clarke sonne to Martine born in the 
citie of Gannt in Fflanders, lienge sicke in his bed, yet nen the lesse in all thinges well, usinge his perfect 
mynde and ffyne sences, consideringe the certainetie of death of mankinde, but nothinge more uncertaine 
then the tyme and houer when the Lord call him out of this transitorie lief, So it is that the saide Josse de 
Clercke desireth to make and doth make by theis putes (?) his testament and last will, revokinge all 
former testamentes yf there be any afore, Commendinge his soule into the handes of Jesus Christe his 
Saviour and Redemtion in whose meanty (?) only he is assured that he hath full pardon of all his sinns, 
and even as his sinnes are buried (?) with Christe so he doth firmelie believe that he for Christes sake is 
his onlie Saviour, also through his Resurection at the latter daye shall rise again / his bodie he doth 
commend to the earth, whereof it came / And afther his decease he desireth to be buried in the parish of 
St. Andrews in Eastcheape honestlie, accordinge to his estate, and there attendinge the saide 
Resurrection and the latter daye, then with bodie and soule for to lyve with Christ eternally, ffor to come 
to the disposition of the temporall goodes, which God of heaven hath grannted him uppon earh, the said 
Testator desireth afore all his debtes to be paide, Also that to his masters which he serveth, reckoninge 
and Accompte..dulie (?) shal be given. In primis the said Testator doth give to the poor of the Duche 
church in London the somme of Thirtie shillinge starlinge ons, ffurther saide Testator doth acquite to 
Marye Hendricks his mother suche Twelve pondes fflemish money as she is owing unto him Testator and 
besides the same this testator doth give to his mother the somme of ffiftie gilders outs of ffortie pence 
fflemishe money for every Gilder. The same Testator doth also give to the Twoo maydes servantes 
dwellinge in the fronthouse to each of them one shillinge sterlinge ones. Moreover the same testator doth 
give to John van der Hofstadt his cousin a picture made uppon glasse, being at the house of Michael 
Corselis105, The same Testator also desireth that to Gabriel de Bert shall be given some of his daylie 
apparell, ffurther all his goodes what so ever they be, the saide Testator willeth to be devided amongst his 
Sisters, to wete Gertruite, Petronella, Katherine and Elizabeth, equally amongste them forto be devided, 
provided that if anie of his sisters aforesaid chamme to die, not leavinge lawfulle child or children that 
such parte of portion as the same deceassinge by this punte Testament shoulde be amended shall comme 
and succeade uppon the rest of his sisters then beinge alyve, equally, provided that my sisters lawfull 
childe or children shall stand in their mothers steede theire mother being deceassed. This testament for 

 
103 Hans (van der) Hofstadt was een neef van Joos, zijnde de enige zoon van Dirc van der Hofstadt en Jooryne de Clerck.  
104 Tot 1858 moesten in Engeland testamenten worden goedgekeurd door de kerk of een rechtbank. In de testamentregisters van de 
Prerogrative Court of Canterbury werden daarom door klerken afschriften gemaakt van originele testamenten. De Court of 
Canterbury behandelde testamenten van veelal welgestelde lieden, voornamelijk in het zuidelijke deel van Engeland en het grootste 
deel van Wales. 
105 Michael Corselis was afkomstig uit Roesselare, koopman te Londen, en van 1575 tot 1585 diaken en vervolgens ouderling van 
de Nederla.ndse vluchtelingengemeente ald. Hij behoorde tot de hoger aangeslagenen van de stad. 
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the better to putt to execution he maketh Administrators of the same John van der Hoffstadt, Michael 
Corselis and Roger van Peenen106, Desiringe the saide Testator that this punte (?) testament shalbe 
holden of valeur and vertue, Although that all the solempnities there onto, required there in be not 
comprehended as if all Solempnities there in were used and of such vertue shall be holden, as if it were, 
made before Judges done in London in the presence of William Bruyninck and John Boelen as witnesses 
here onto called and required. Date as is above saide. Subscribed per me Josse de Clercke under is 
written not subscribed dot testefie that this is the Testament made in our presence by Josse de Clerke and 
subscribed with his owne hande, Subscribed by me John Boelen as witnes, By me Willyam Bruynicnke as 
witnes, Hec translatio cum suo originali debite collata substantiali cum codem inventa est concordare 
per me Notarium infra scriptum regia aucte admissa at inratu Londini comorantem Paulus Tipotte 
Notarius publicus. 

 
 Dicesimo secundo die mensis January Anno Domine millimo quingentesino, septuagesino Octavo 

Emanarit cornessio Johanin van der Hofstadt con.. (?) d.. (?) defucti ad administradum bona jura et 
chredita dicti defuncti upta tenorem et effectum testamenti ....( ?) De bene etc. Ad Sia dei Evangelia J... 
(?). 

 
2386. [PROB 11/63]: 12 okt. 1578 (ingeschreven op 3 okt. 1581).  Testament van Hans van der 

Hofstadt, wonend in de Bodolph Lane, Little Saint George te Londen, met ondermeer een legaat van 10 
Vlaamse ponden aan zijn neef Josse [de] Clerck fs. Marten. 

 
In the name of God amen. This is the testament and last will of me John vander Hofstadt, dwelling in 
London, in the Realme of England, in Buttolphe lane in the parrishe called little saint George, written 
with my owne hande, and made the twelfte daie of October anno 1578 being well; at ease, of bodye in 
health and in all with good sence [...] The place of my buriall I referre to my wief, yet requiring that all 
pompe be least, ffurther for to comme to the disposition of all the gooddes which God hat he given me 
uppon earth [...] ffirst I  do revoke all former testament, codicilles, laste willes, contracts of marriage, of 
what qualitie or condition their maye be made before the date hereof, either by worde or by writinge, and 
speciallie one which I have made on the last  daye of September Ao. 1563 in Antwerpe. [...] Moreover my 
will is that Anna Frans Anthonis daughter my welbeloved and lawfull wief, being the longestlyvinge ffirst 
shall give out of the commone gooddes lefte after my decease, to the frenche church in London, the 
somme of fiftie poundes Englishe moneye, to wete to the Diacons of the same churche for the poor the 
somme of thirtie poundes sterlinge, and to the service of the church twentie poundes starlinge. And to the 
dutch church in London the somme of fiftene poundes, to wete ten poundes to the poor of the same 
churche and fyve poundes to the service of the saide dutch church. Moreover all my debtes beinge paide, 
my last will is, that my aforesaide wiefe Anna Fransdaughter, shall remayne in the whole and full 
possession and use of all my gooddes, and that she, without molestation of my Inheritors and friendes, 
shall use and enioye the same dureinge her lief tyme, to wete uppon the conditions followinge (viz.) That 
after her decease shal be payde and delyvered the giftes and donations hereafter followinge, In primis I 
doe geve to John Boullen sonne to Peter Boullen the moitie of the house wherein I dwell, scituate in 
sainte Bottolphe lane, wherof thother moytie is apperteyninge unto him by the Testamente of his father. 
Provided that my wief Anna during her lief tyme shall use and occupy the saide moytie of the house in 
manner as I now doe use. Item I doe geve to Anna Boullen and Hester Boullen her sister to either of 
theme the somme of one hundereth poundes flemish moneye, onto beinge together twoe hundreth 
poundes. Provided that my will is, that if any, or more theme, channced to dye, that it shall comme uppon 
the survivor of theire same children of Boullen whether it be uppone one or twoe that might be alyve. But 
if they channced to dye all three afore their coulde enioye this Testament to wete after my wyves decease 
and that their dyinge afore that whiche is abovesaid, did leave no lawfull childe nor children, my will is 
that the same moytie of the least of the saide house with the aforesaid twoe hundrethe poundes flemishe 
shall return and comme to the children of my saide sister Catherine vander Hofstadt, whiche she hath of 
may have thone as much the as thother, but if theise children of Boullen weare deade afore the decease of 
my wief and did leave anye lawfull childrenn, my will is, that the childrenne shall stande as if theire 
parentes were yet alyve, and shall enioye the gifte, in theire parents stede. Item I doe geve to the 
childrenne of Anthony Ffransson, my wyves brother, which nowe he hath or mae get, to wete those which 
at the decaese of my wief shalbe alyve, amongest them the somme of one hundreth poundes flemmishe, 
provided that Cornelis Ffranssone therin shall have no parte Provided also that if it channced to die, 
withoute leavinge lawfulle childe or children, afore theise one hundreth poundes flemishe shoulde paiable 

 
106 Rogier van Peenen, linnenkoopman en afkomstig uit Roeselare (genaturaliseerd in 1575), was eveneens diaken en ouderling van 
de Nederlandse gemeente. Hij was bovendien zwager van Corselis; deze was gehuwd met Rogiers zuster Josyne van Peenen.  
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unto them (which is after the decease of my wief) in further case my will is that the same shall return 
agayne to the childrenne of my sister Catherine vander Hofstadt. Item I doe geve upone like condition to 
the childrenne of Godfreye Ffranssone the somme of one hundreth pounde flemish money, also to return 
(if the childrenne weare dead withoute leavinge childe or childrenne) to the children of my sister 
Catherine van der Hofstadt. Item my will is that to the childrenne of John Nicket and Margariet 
Boschmans which theie have or might have together shalbe geven to everie one of them fiftie poundes 
flemmish to the number of seven childrenne, provided if there weare more children, that theie shall 
dyminnish the portion for to have equall portions and anye of theme dyinge, that theie shall succede upon 
thother. But if theie all without childe or childrenne channced to dye afore that this testament by the 
decease of my wief theie coulde enioye my will is that the same shall returne to the childrenne of my sister 
Catherine vander Hofstadt. Item I do geve to Cornelis Ffransson nowe dwelling with me, the somme of 
one hundreth poundes flemishe, provided allwaies that if he channced to dye afore this weare de..ive (?) 
unto him (by the decease of my wief) withoute leavinge childe or childrenne, that then the same shall 
returne to the childrenne of my sister Catherine van der Hoffstadt. Item I do geve upon lyke conditions to 
Judithe daughter of Rowlande Onaer the somme of ten pondes flemish ones, uppon condition as is above 
saide. Also I doe geve to Josse, sonne to Martin Clerck the somme of tenne poundes flemishe, uppon the 
condition as is above saide. Item I doe geve to James, sonne to Godfreyt Ffransson - uppon condition that 
he in the afore said bequeathe of one hundrethe poundes (made to the common children of Godfreyt) shall 
not participate yf there be more then fouer children the sum of fyve and twentie poundes fflemish  [...] 
Item I do geve to Paule, sonne of Ffrannces Toebast and Catherine van der Hoffstadt, my sister, nowe 
dwellinge with me the somme of three hundreth poundes flemyshe monney. And my will is, that my wief 
shall geve him theise three hundrethe poundes when he shall comme to the state of marriage. Item if God 
hath ordayned that a marriage might happen to be between Paule Toebast afore saide, and Anna the 
daughter of late Peter Boullen, my will is that the same Paule Toebast and Anna Boullen shall have out of 
my goodes the somme of three hundreth poundes, above my giftes, which by vertue of this testamente are 
bequeathed unto her perticulerlie. But for not to charge my wief to much, theie shalbe given unto them 
after the decease of my wieffe, But if this marriage did not happenne, my will is that the same three 
hundreth poundes shall comme to the childrenne of my sister van der Hofstadt. Item I will that to all 
menne and maiden servantes being in my service at the daie of my deceasse, and havinge no legaire (?) 
by this testament, shalbe geven fyve poundes flemish, unlesse that it weare any which through 
disobedience or other which had not desarved it, my wiefe shall geve inde gemeente uppon the same (And 
if thee doe thinke it right, geve nothinge to suche as naughtelie .... (?) deserved it. Item I doe geve to my 
sister Catherine van der Hoffstadt all the landes, rentes, or houses or inheritament which I have in Gandt, 
or thereaboute, scituate with in two myles from thence, or shall leave behinde at the daie of my decease. 
Item the resydue (for to comme to fyve and twentie hundreth poundes, which I have not geven awaie by 
this) which rest is in moneye the somme of nyne hundreth and thertie poundes flemysh monneye, my will 
is that after my deceasse of my wief the children of my sister Catherine van der Hofstadt shall have, for to 
be devided equallie amongest theme wherein I will that Paule Toebast shall parte so much as any other of 
his bretheren or sisters, notwhitstanding the particular gifte abovesaid. [...] As before is declared, my 
desire and will is that my wief at the tyme of my death or decease shall have the whole commone goodes, 
which God hath grannted us without that thee in anye manner or wise maie be molested, because of any 
particionie, but onelie for more contentement of my friends and inheritores and of those so whome by this 
testament I have made any legacie my will is, that Anna Ffrans Anthonis daughter four.monneths after my 
decease, shall enter suerty to the Testamentaries or overseers here under writtenne that this testament to 
wete the fyve and twentie hundreth pondes fflemysh to my Inheritors and to those whome I have 
bequeathed by this testament after her deceasse shalbe satisfied and paide, Provided that if my wieff 
would not satisfy the fyve and twentie hundreth poundes aforesaide, then I am contente that she shall 
cause an Inventorie or estate of her gooddes to be made of all that which the Lorde hath geven us as well 
of movables as of unmovables, and then to enter suertie (as is above saide) for so much as the niste (?) 
moytie shall amount unto and no more, which moytie shalbe delyvered to the saide legataries even and 
accordinge [in margine: to this present testamente and according] to the rate of the totall somme everie 
percell to be cleared. Moreover for to putt this present testamente to execution, I doe make my wiefe Anna 
Ffrans daughter onelie executrix. And testamentaries and overseers the honnest John Nycquet107 

 
107 Jan Nicquet (1539-1608) was een aanzienlijk koopman te Antwerpen, die voornamelijk handel dreef op Venetië, doch ook een 
filiaal in Londen had. Nadat in Antwerpen de calvinisten de macht hadden gegrepen werd hij benoemd tot rentmeester van de 
geestelijke goederen. Ca. 1588 vluchtte hij met gezin naar de Noordelijke Nederlanden. Vermoedelijk eerst naar Haarlem, om 
uiteindelijk zich in Amsterdam te vestigen. Hier is hij bekend geworden om de kunstcollectie die hij aanlegde, met o.a. grote 
Italiaanse meesters. In 1595 maakte Hendrick Goltzius een fraai gravureportret van Nicquet. 
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marchannte dwelling in Antwerp, John Radermacher108 and Matthewe Luls, marchants dwelling in 
London. And I will that this my presente testamente be of value and vertue in all places and Jurisdictions, 
made in Londen, dated as is abovesaide, Subscribed by me John vander Hofstadt, and sealed with a seale 
in hard waxe, under is written we subscribed doe testifye that this seavententh daie of october Ao. 1578, 
we weare called by John van der Hoffstadt whiche declared unto us that this present writinge is his 
testamente and last will, which he did declare unto us that the same shalbe houldenne of value And so we 
doe testifie that it is writtenne and subscribed withe his owne hande and sealed, Subscribed Peter de 
Coster, John de Lannoy. Ex theutonica lingua in anglicam fidelite conversum et substancialitercum (?) 
originali inventum concordare, per me notarium infrascriptum Londum commantem. Actum tertio die 
Octobris Ao. 1581, Paulus Typoot Nots. publicus. 
 
 
 

 

 
108 Johan Radermacher de Oude (1538-1617) groeide op in Aken, ging in de leer ging in Antwerpen bij de befaamde internationale 
zakenman met protestantse sympathieën Gillis Hooftman en werd in 1567 Hooftmans filiaalhouder in Londen. Daar verkeerde hij in 
de kringen van de Nederlandse en de Italiaanse gemeente. Nadat hij in 1580 terugkeerde in Antwerpen, zette hij zich op hoog niveau 
in voor de Opstand en de protestantse zaak. In 1599 vestigde hij zich tenslotte in Middelburg, waar hij in 1617 overleed. 
Radermacher heeft een stimulerende invloed gehad op tal van wetenschappers en kunstenaars, zoals de geleerde Carolus Clusius, de 
historicus Emanuel van Meteren, de cartograaf Abraham Ortelius en de schilder Joris Hoefnaghel. Zelf is hij, zo weten wij sinds 
kort, de auteur van de oudste Nederlandse grammatica. Ook was hij de tekstbezorger van Michel Angelo Florio's biografie van de 
protestantse Lady Jane Grey, die in 1554 werd onthoofd na negen dagen koningin van Engeland te zijn geweest.  


